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Förord 
 
 
Den trettionde sammankomsten för svenskans beskrivning ägde rum i Stock-
holm 10–11 oktober 2008. Konferensen samlade närmare 230 deltagare, 
företrädesvis från Sverige och Finland. Som värd för konferensen stod Insti-
tutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Den lokala organisa-
tionskommittén bestod av Anna-Malin Karlsson (sammankallande i plane-
ringsskedet), Mona Blåsjö (sammankallande i genomförandeskedet), Anders 
Björkvall, Anders Eklund, Eva Engfeldt, Cecilia Falk, Anja Peterson, Karo-
lina Wirdenäs och Anna Vogel. Konferenssekreterare var Ulrika Djärv.  

I och med att det var den trettionde sammankomsten var det jubileum, och 
det var även jämnt 45 år sedan Stockholms universitet arrangerade den 
inledande konferensen 1963. Temat var brett, ”Att beskriva svenskan”, i en 
strävan efter ett metaperspektiv på forskningsfältet svenska. De inbjudna 
plenarföreläsarna gav en översikt av vad som under åren beskrivits inom 
ramen för konferensserien (Fred Karlsson, professor i allmän språkvetenskap 
vid Helsingfors universitet) och problematiserade vad svenska i dag egent-
ligen är (Sally Boyd, professor i allmän språkvetenskap vid Göteborgs uni-
versitet). 

Ett otraditionellt inslag var en paneldebatt med deltagare från olika delar 
av samhället. Rubriken för debatten var ”Vad vill vi veta om svenskan?” 
Under ledning av Kerstin Norén, Karlstads universitet, diskuterades vad 
framtida språkforskning bör ta upp. Deltagare i debatten var Tomas Fürth, 
framtidsforskare på Kairos Future, Patrik Hadenius, chefredaktör på Språk-
tidningen, Arne Jarrick, historiker och huvudsekreterare för humaniora och 
samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet, samt Eva Ström, författare.  

59 olika sektionsföredrag presenterades, och parallellt arrangerades tre 
workshoppar: ”Systemisk-funktionell grammatik: Att beskriva svenskans 
grammatik som realisering av betydelse”, ”Medborgare och myndigheter – 
en workshop om klarspråk och offentlig kommunikation” och ”Översättning 
och tolkning som språkformande kraft i samhället”.  

Många av föredragshållarna var intresserade av att delta i konferens-
volymen. Tyvärr har vi varit tvungna att begränsa dess omfång till 400 sidor, 
vilket har gjort att en rad intressanta artiklar inte har kunnat beredas plats. I 
urvalsförfarandet – som har gjorts av redaktörerna tillsammans med ett antal 
anonyma referenter – har vi följt följande principer. För det första har bidrag 
som presenterar färdig forskning getts företräde framför artiklar som presen-
terar t.ex. planerade projekt. Bidrag som presenterar forskning som inte tidi-
gare har publicerats och som är principiellt relevant har också getts före-
träde. I övrigt har vetenskaplig kvalitet värderats. 

Konferensen och utgivandet av konferensvolymen har möjliggjorts av 
bidrag från Svenska Akademien, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för 

http://www.svenskaakademien.se/
http://www.kgaa.nu/
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svensk folkkultur, Letterstedska Föreningen och Henrik Granholms stiftelse. 
Vi vill också tacka Språktidningen och Studentlitteratur för samarbete i sam-
band med konferensen samt personalen på Aula Magna och de studenter som 
arbetade för att hjälpa konferensdeltagarna. 
 
Stockholm i maj 2010 
 
Mona Blåsjö & Cecilia Falk 
för arrangörskommittén för Svenskans beskrivning 30 
 

http://www.kgaa.nu/
http://www.letterstedtska.org/
http://www.adm.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=409&a=31471


Forskningsnämnden för svenska språket 
Forskningsnämnden för svenska språket är ett samarbetsorgan för forskare i 
Sverige och Finland med inriktning på svenska språket. Nämndens uppgift är att 
svara för den övergripande planeringen av konferensen Svenskans beskrivning, 
vilken arrangeras var tredje termin enligt ett rullande schema. Uppgiften innebär 
att nämnden ska fatta beslut om dels var konferensen ska arrangeras, dels – i 
samråd med den lokala arrangören – formerna för hur konferensbidragen ska 
publiceras. 

 
Så lyder den första paragrafen i Forskningsnämndens stadgar, och där 
beskrivs alltså nämndens uppgift. Fram till 11 oktober 2008 hette denna 
nämnd Forskningsnämnden för modern svenska, men vid det möte som ägde 
rum i anslutning till Svenskans beskrivning 30 ändrades namnet till Forsk-
ningsnämnden för svenska språket, ett namn som bättre stämmer överens 
med de ämnen som i dag behandlas på Svenskans beskrivning.  

Nämnden utgörs alltså av forskare från Sverige och Finland, vilka väljs 
för en tid av fyra år (och som sedan kan omväljas en gång). Sverige repre-
senteras därvid av två ordinarie ledamöter (inga suppleanter utses) från de 
universitet (eller högskolor) som tidigare har arrangerat Svenskans beskriv-
ning (för närvarande Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Upp-
sala, Växjö och Örebro) eller som står i begrepp att göra det (gäller t.ex. 
Karlstad – se nedan). Finland representeras av fyra ordinarie ledamöter som 
alla hämtas från olika universitet, och för dessa utses dessutom fyra supple-
anter. 

Svenskans beskrivning arrangeras vidare som framgår av paragraf ett 
ovan enligt ett rullande schema. Det innebär att Umeå, som står i tur efter 
Stockholm, kommer att arrangera Svenskans beskrivning 31 i maj 2010, och 
sedan blir det Karlstads tur att arrangera Svenskans beskrivning 32 i oktober 
2011, vilket alltså blir premiär för Karlstads del. Därefter går turen över till 
Finland eftersom var fjärde konferens hålls i Finland. En förteckning över de 
första 30 konferenserna bifogas. 

Till ordförande i nämnden väljs någon från den ort som står i begrepp att 
ordna närmast följande konferens. Nämnden sammanträder i regel endast en 
gång var tredje termin, dvs. i anslutning till Svenskans beskrivning.  

 
 
Hans Strand 
Ordförande 2007–2008 
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Vems svenska ska beskrivas? 
Problem med att använda termen native speaker om ungdomar i 
flerspråkiga storstadsmiljöer och termen varietet om deras 
språkbruk 

Sally Boyd 

Inledning 
Sammankomsten för att dryfta frågor om svenskans beskrivning firade 
jubileum 2008. Detta är trettionde gången språkvetare har träffats för att 
presentera och ta del av varandras rön vad gäller svenska språkets beskriv-
ning. Jag var mycket hedrad att bli tillfrågad om att hålla plenarföreläsning 
inför den här gruppens sammankomst i fjol. 

Det finns två syften med mitt bidrag till konferensvolymen. För det första 
vill jag väcka frågan om vems svenska som är föremålet för de här beskriv-
ningarna. Vilka talare av svenska ska anses kunna ligga till grund för en 
vetenskaplig beskrivning av språket? För det andra vill jag ställa frågan hur 
man på vetenskaplig grund ska dra en gräns mellan variation som hör 
respektive inte hör till svenska språket. Med andra ord: var går gränserna för 
svenska språket och för den grupp av talare som kan anses besitta en kom-
petens i språket vilken kan ligga till grund för språkvetenskapliga beskriv-
ningar? Frågor av den här typen har diskuterats i samband med forskning 
inom projektet Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstads-
miljöer (SUF).1 Mitt syfte är inte att besvara frågorna ovan utan snarare att 
peka på frågor som, menar jag, bör ställas av forskare som sysslar med 
beskrivningar av svenska språket.  

Bidraget har två delar: den första handlar om de talare, vars språkbruk vi 
har undersökt inom SUF-projektet, den andra om några drag i språkbruket. I 
den första delen beskriver jag vad som händer när man tillämpar vanliga 
kriterier för native speaker på de ungdomar som har deltagit i projektet. I 

                          
1 Forskningen som ligger till grund för detta bidrag har bedrivits i nära samarbete 
med Kari Fraurud, Stockholms universitet. Hon har också lämnat kommentarer på 
manuskriptet till bidraget. Övriga forskare och forskarstudenter på projektet Språk 
och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer har lämnat värdefulla 
kommentarer på tidigare presentationer av innehållet. Projektet har bedrivits med 
bidrag från Riksbankens Jubileumsfond. – Detta bidrag bygger i hög grad på 
Fraurud & Boyd 2006 och Boyd & Fraurud 2010. 
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den andra delen visar jag några av de resultat som har kommit fram inom 
projektet vad gäller språkdrag som används av ungdomarna. Jag vill väcka 
frågan om huruvida dessa språkdrag sammantagna kan betraktas som drag i 
en sammanhållen varietet – eller några varieteter – av svenska. Frågan utgår 
från några vanliga definitioner av språkvarietet i den sociolingvistiska litte-
raturen. 

Projektet SUF 
Mitt bidrag till konferensvolymen bygger på forskning – min egen och 
andras – inom projektet Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga 
storstadsmiljöer (SUF). Syftet med projektet är att beskriva, analysera och 
jämföra språk och språkbruk i dessa miljöer, med fokus på majoritetsspråket 
svenska. I de ingående studierna, som presenteras kort nedan, analyseras 
fonetik och fonologi, syntax, lexikogrammatik och pragmatik liksom upp-
fattningar och perceptioner av varieteter, ungdomars identitetsutveckling och 
etnografier. 

Projektets deltagare omfattar 222 ungdomar från åtta gymnasieklasser i 
lika många skolor i Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Alla klasser utom en följde det samhällsvetenskapliga programmet, 
den återstående klassen det naturvetenskapliga. Samhällsvetenskapsklass-
erna valdes för att programmet erbjöds på samtliga utvalda skolor och för att 
det i klasserna fanns en relativt god balans mellan kvinnliga och manliga 
elever. Målet var att välja skolor med olika andelar elever med utländsk bak-
grund; i de utvalda klasserna varierar andelen från 33 procent till 100 
procent. För 59 procent av samtliga deltagare gäller antingen att de själva var 
födda utomlands eller att båda deras föräldrar var det. Ungefär 30 procent 
hade inte någon utländsk bakgrund i sin familj, medan de återstående 11 
procent hade en förälder som var född utomlands.  

Projektgruppen samlade data från ungdomarna i en rad olika kontexter, 
både i skolan och utanför. Deltagarna intervjuades inledningsvis av en forsk-
are eller doktorand om sin bakgrund och språkanvändning, därefter spelades 
ungdomar in i olika gruppdiskussioner, vid presentationer inför klassen och i 
en rad vardagliga miljöer. Många informella inspelningar var s.k. själv-
inspelningar, där deltagarna lånade utrustning och spelade in sig själva och 
sina kamrater eller familjer i olika kontexter. De enskilda doktoranderna 
genomförde även mer riktade inspelningar, exempelvis av s.k. fokusgrupps-
diskussioner, intervjuer, filmåterberättelser och bildberättelser för att elici-
tera specifika konstruktioner eller för att kunna analysera tal av ett visst slag.  

Fyra av studierna som presenteras i den andra delen av detta bidrag ana-
lyserar olika lingvistiska drag som har observerats i talet hos ungdomar i de 
inspelade klasserna. Språkdragen förknippas i olika grad med antagna nya 
varieteter såsom rinkebysvenska eller med inlärarsvenska. Den femte studien 
analyserar ungdomars uppfattningar av den språkliga variationen omkring 
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dem och hur den kategoriseras. Uppfattningar om varieteter utgör viktig 
evidens för huruvida det går att vetenskapligt betrakta språkdrag som konsti-
tutiva för en språkvaritetet (Ferguson 1994).  

Begreppet native speaker och ungdomar i dagens flerspråkiga 
storstadsmiljöer 

Begreppet native speaker är ett av de mest grundläggande inom språkveten-
skapen. Vårt gemensamma uppdrag som språkvetare är att beskriva och ana-
lysera språkkompetens eller språkbruk hos native speakers. Begreppet 
betraktas ofta som nödvändigt för de flesta områden inom den gemensamma 
språkvetenskapliga disciplinen, oavsett om man sysslar med allmän språk-
vetenskap eller med språkvetenskap inom ett visst språk eller en språkfamilj. 
Frågan som jag vill ställa i den här delen av mitt bidrag är: var går gränsen 
mellan native speakers och andra talare av svenska inom den grupp som 
studerats inom SUF-projektet (Dorian 1982). 

Deskriptiv språkvetenskap behöver native speaker-begreppet inte minst 
för att välja ut sina informanter. Även mindre empirisk teoretisk språkveten-
skap har som uppdrag att beskriva och förklara kompetensen hos native 
speakers, även om begreppet där är än mer idealiserat (Chomsky 1963:3). 
Inom andraspråksforskning jämför man ofta talare som lärt sig ett språk i 
tidig ålder, dvs. förstaspråkstalare (ungefär native speakers) och sådana som 
lärt sig språket senare, efter förstaspråket, dvs. andraspråkstalare. Även 
sociolingvister och dialektologer har explicit eller implicit använt sig av 
native speaker-begreppet (Labov 1966:174–175, 187–188). De har sökt 
informanter som talar det undersökta språket sedan tidig barndom, och helst 
enspråkiga sådana; andra potentiella informanter utesluts ofta. Inom tilläm-
pad språkvetenskap behöver man ett native speaker-begrepp som norm att 
jämföra olika kategorier av inlärare med. Det kan gälla inlärare av ett språk 
som andraspråk eller som främmande språk. Native speaker har alltså visat 
sig vara ett oumbärligt begrepp inom många delar av språkvetenskapen. 
Begreppet utgör en grundpelare för den deskriptiva lingvistiken i motsats till 
den preskriptiva, som utgår ifrån historiska källor eller språkexperter snarare 
än vanliga nutida talare som källa.  

Definitioner av och kriterierna för native speaker varierar i litteraturen, 
förmodligen i hög grad på grund av de olika syften man har med sin forsk-
ning. Ballmer (1981:55) anger följande definition av native speaker: 

A native speaker of a creative (spoken) language L is a human being able to 
produce adequately expressions of L in communication, who is normally 
socialized and who acquired this ability in the process of primary socialization. 
(originalets kursivering) 

 
Senare i samma artikel ger Ballmer (1981:57) följande karakteristik av en 
optimal native speaker: 
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A native speaker is old enough to know the language and not so old as to have 
forgotten it. He is healthy in every relevant respect, thus especially neither blind, 
deaf, handicapped, paralyzed, nor does he lisp, stutter or have a cleft palate. He 
is monolingual, he lives in his birthplace, his family, especially his mother, 
speaks (natively) his native language L, the place where he lives is strictly 
monolingual: there is no standard speech/dialect split and there are no other 
competing languages. […] The native speaker is educated enough to enter the 
experiment, but not so educated as to call into question its outcome. 

 
Att man har lärt sig språket i fråga från tidig barndom verkar vara en 
nödvändig förutsättning för att vara en native speaker av språket i fråga. Att 
man är enspråkig, ej funktionshindrad och lever i samma homogena språk-
liga kontext som man är född i verkar vara önskvärt, enligt det andra citatet.  

Det finns ett antal begrepp och distinktioner som är besläktade med native 
speaker begreppet, och som utgår ifrån samma premisser om skillnaden 
mellan tidig och senare språkutveckling. De är bl.a.:  
 

− modersmål 
− förstaspråk/andraspråk 
− brytning kontra dialektalt uttal. 
 
Om man sammanfattar de kriterier eller egenskaper som brukar ställas på en 
ideal native speaker (NS) brukar följande dimensioner finnas med: 
 

− inlärningsålder – individen bör ha lärt sig språket vid mycket tidig ålder, 
av sina föräldrar 

− språkfärdighet – individen bör ha en hög språkfärdighet i språket 
− språkpreferens – individen bör föredra att använda språket 
− språkanvändning – individen bör använda språket i sitt dagliga liv 
− kontext – individen bör leva i en kontext där språket används av många 

andra. 
 
Förutom dessa brukar man föredra som NS en person som är enspråkig, som 
har flyttat så lite som möjligt, som har en viss utbildningsnivå (men vilken 
nivå brukar variera, beroende på om NS ska vara en norm eller en ”typisk 
talare” av språket). Ju fler krav man ställer på en NS eller en ideal eller 
optimal NS, desto svårare blir det att hitta lämpliga NS att basera sin 
språkbeskrivning på.  

Andra forskare har analyserat och kritiserat native speaker-begreppet eller 
de besläktade begreppen från olika språkvetenskapliga och kulturvetenskap-
liga perspektiv (t.ex. Coulmas 1981, Block 2003, Kramsch 2003 [1997], 
Davies 1991, Firth & Wagner 1997, Leung m.fl. 1997). Flertalet hävdar bl.a. 
att begreppen essentialiserar och marginaliserar personer med flerspråkig 
kompetens eller bakgrund och lämnar dem utanför de flesta språkbeskriv-
ningar, medan majoriteten och enspråkighet i majoritetsspråket lyfts fram 
som det enda normala. Man kritiserar vad man finner vara begreppens grund 
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i nationalromantiska ideal om homogena, enspråkiga samhällen där det finns 
starka band mellan språk, plats och grupp. De flesta forskare i en rad 
discipliner är överens om att sådana miljöer blir allt färre i världen i dag. 
Vad Fraurud och jag försöker bidra med till den här diskussionen är en 
bredare empirisk evidens för att ungdomar som växer upp och går i skolan i 
flerspråkiga miljöer i Sverige inte på ett enkelt sätt kan delas in i grupper 
utifrån status som NS eller non-native speakers (NNS) av svenska. Eftersom 
begreppet är grundläggande för synkrona språkbeskrivningar, innebär ifråga-
sättandet av begreppet ett problem för många av oss språkvetare.  

Native speaker-begreppet och ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer 

Hur passar native speaker-begreppet ihop med de talare av svenska man 
finner i flerspråkiga storstadsmiljöer? Fraurud och jag har undersökt, med 
utgångspunkt i de uppgifter som projektdeltagarna angav i sina inlednings-
intervjuer, hur väl NS-begreppet passar dessa ungdomar (Fraurud & Boyd 
2006). Vi gjorde detta genom att se hur många och vilka ungdomar, bland de 
222 deltagarna i projektet, som stämde in på de kriterier som återges ovan 
för en ”ideal” native speaker. I figur 1 sammanfattas ungdomarnas svar på 
frågan ”Vilket/vilka språk lärde du dig tala allra först?”. 
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Figur 1. Svar på frågan ”Vilket/a språk lärde du dig tala allra först?” 
 

Figuren visar att 45 procent av ungdomarna uppger att de lärde sig 
svenska allra först och 48 procent att de lärde sig ett annat språk än svenska 
allra först, medan 7 procent lärde sig både svenska och ett annat språk 
”först”, dvs. under de första barndomsåren. Denna bild stämmer ganska väl 
med den bild vi i projektgruppen hade när vi började projektet; det finns en 
stor grupp deltagare med svenska som förstaspråk, en stor grupp deltagare 
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med svenska som andraspråk och en liten grupp med både svenska och ett 
annat språk som ”förstaspråk”. Våra vidare undersökningar visade att den 
här bilden var alldeles för enkel.  

I figur 2 presenteras hur svaren på frågan ”Var började du först tala 
svenska?” fördelade sig inom respondentgruppen. 
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Figur 2. Svar på frågan ”Var började du först tala svenska?” 
 

Här ser vi att 45 procent uppger att de började tala svenska i familjen eller 
i hemmet och 55 procent att de började tala svenska i en annan miljö. Även 
om siffran 45 procent förekommer i både figur 1 och 2, och svaret motsvarar 
det svar som en typisk NS skulle uppge, anar vi redan att det finns problem. 
Varför uppger inte de 7 procent som har en tvåspråkig uppväxt i figur 1 att 
de lärt sig svenska i familjen? När man tittar bakom siffrorna på svaren på 
individnivån, vilket jag gör senare i detta avsnitt, ser vi att de 45 procent som 
svarar ”svenska” på första frågan inte är samma 45 procent som svarar ”i 
familjen” på den andra frågan. 

NS förväntas betrakta sitt första inlärda språk som sitt ”bästa” språk. 
Figur 3 visar att deltagarna i projektet till övervägande del (83 procent) 
uppger att svenska är det språk de föredrar att använda. Endast 8 procent 
respektive 9 procent uppger att de föredrar ett annat språk eller båda språken 
lika mycket. Detta svar är inte oväntat; de allra flesta av ungdomarna har 
haft större delen om inte hela sin skolgång på (och i) svenska. Detta gör att 
de allra flesta av dem föredrar att använda svenska. 
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Figur 3. Svar på frågan ”Vilket språk använder du helst?” 
 

I nästa analys kombinerades svaren på åtta olika frågor i inlednings-
intervjun som har att göra med de ovan angivna kriterierna för NS. De var: 
 

− Är du född i Sverige? [Om inte], hur gammal var du när du kom till 
Sverige?2  

− Hur gammal var du [när du började först tala svenska]?  
− Var började du först tala svenska? 
− Vilket språk använder du och din mor/din far/din styvmor/din styvfar? 
− Vilket språk använder du och dina syskon oftast? 
− Vilket språk använder du och dina kompisar oftast? 
− Vilket språk använder du helst? 
− Vilket språk tycker du att du kan bäst?  
 
Vi kodade svaren på dessa frågor i 2–3 kategorier, vilket innebar en hel del 
förenklingar i vissa fall. Svaren på de första två frågorna reducerades till två 
kategorier: ”tidig” (född i Sverige eller ankomst före 3 års ålder) och ”sen” 
(ankomst från 3 år och uppåt). Även svaret på fråga 3 kodades i två kate-
gorier: ”i familjen” eller ”i en annan miljö”. Svaret på de återstående fråg-

                          
2 I Fraurud & Boyd 2006 diskuterar vi problemen med att likställa ankomstålder 
(engelska age of arrival) med startålder, dvs. den ålder då man börjar lära sig ett 
språk. Vi var osäkra på huruvida ungdomar kunde svara på frågan om vid vilken 
ålder de började tala svenska. Därför använder även vi ankomstålder som en ställ-
företrädare för startålder, trots att ankomsten till Sverige inte alls behöver samman-
falla med början på inlärningen av svenska. 
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orna kodades i tre kategorier: ”bara svenska” (SS), ”svenska och ett annat 
språk” (SO); ”bara ett annat språk” (OO). Denna analys återges i figur 4. 

30

69

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

svenska för alla
variabler

blandat svenska
och annat språk

annat språk för
nästan alla
variabler

pr
oc

en
t

 
Figur 4. ”Native/non-nativeness” med hänsyn till åtta variabler 
 

Den första stapeln i figuren visar att 30 procent av deltagarna svarade som 
man skulle förvänta sig att en optimal NS av svenska skulle svara, dvs. är 
född i Sverige/tidig ankomst, har lärt sig svenska i hemmet, använder bara 
svenska med respektive samtalspartner, föredrar att använda svenska och 
betraktar svenska som sitt bästa språk. Stapeln längst till höger visar de ung-
domar (1 procent av alla) som svarade på motsvarande sätt fast om ett annat 
språk, dvs. (nästan) som NS av ett annat språk.3 Den mittersta stapeln repre-
senterar de övriga ungdomarna, dvs. de som varken är ideala NS av svenska 
eller av ett annat språk vad gäller dessa kriterier. Figuren ger en annorlunda 
bild av situationen än vi hade i figur 1. Nu verkar de med status som annat 
än i alla fall ideala native speaker av något språk vara i klar majoritet, 
jämfört med gruppen som är ideala NS av svenska och den lilla gruppen som 
skulle vara ideala NS av ett annat språk. Om man prövar att använda fler än 
åtta variabler i en sådan analys, eller låter bli att förenkla svaren som vi 
gjort, växer stapeln i mitten, medan de andra staplarna minskar. 

Ett annat sätt att se mångfalden i resultaten av den här analysen av åtta 
variabler i vår databas visas i figur 5. Kolumnerna i den här figuren mot-
svarar de åtta variabler som diskuterades ovan. Varje rad representerar en 

                          
3 Ingen av ungdomarna uppgav att de bara använde ett annat språk än svenska med 
sina vänner. De som räknas in i stapeln längst till höger svarade att de använde både 
svenska och ett annat språk med sina vänner. På de övriga frågorna svarade de på 
det sätt som en NS av ett annat språk än svenska, med detta språk som starkare 
språk, skulle förväntas svara. 
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  Context Age of onset Language use Proficiency & 
preference 

No N 
Ind 

AGE 
ARR 

AGE 
ONS 

SW 
FIRST 

LG 
PAR 

LG 
SIB 

LG 
FRIEN 

LG 
PREF 

LG 
PROF

1 65 early early home SS SS SS SS SS 
2 10 early early home SO SS SS SS SS 
3 8 late late other SO SO SO SS SS 
4 6 early early other SO SS SS SS SS 
5 5 early late other SO SS SS SS SS 
6 5 early late other SO SO SO SS SS 
7 5 late late other SO SS SS SS SS 
8 5 late late other SO SO SS SS SS 
9 4 late late other OO SO SO SS SS 

10 4 late late other OO SO SO OO OO 
11 3 early early home SS  SO SS SS 
12 3 early early home SO SS SO SS SS 
13 3 early early other SO SO SS SS SS 
14 3 early early other OO SO SS SS SS 
15 3 early late other SO SS SO SS SS 
16 3 early late other SO SO SS SS SS 
17 3 late late other SO SO SS SO SS 
18 3 late late other SO SO SS OO SS 
19 2 early early home SS SS SS OO SS 
20 2 early early home SS SS SO SS SS 
21 2 early early home SS SO SS SS SS 
22 2 early early home SS  SS SS SS 
23 2 early early other SO SO SO SS SS 
24 2 early early other SO  SO SS SS 
25 2 early late other SO SO SO SO SS 
26 2 late late other SO SS SO SS SS 
27 2 late late other SO SO SO SO SS 
28 2 late late other SO SO SO OO SO 
29 2 late late other OO SO SO SO SO 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

30-88 1         
Tot 222         

Figur 5. Flerspråkig profilanalys baserad på åtta variabler med anknytning till begreppet native 
speaker 

unik kombination av svarsalternativ (när svaren reduceras till 2–3 alternativ). 
De är i tabellen ordnade från vanligast till minst vanlig. Den översta raden är 
alltså den rad som motsvarar vänstra stapeln i figur 4: det finns således 65 
ungdomar som har svarat på alla frågor som man skulle förvänta sig en 
typisk NS av svenska skulle svara. I raderna därunder finns andra kombina-
tioner av svar, ordnade så långt det går med de frågor som gäller barndomen 
till vänster och frågor som gäller dagens situation till höger. Det är klart att 
det utifrån bilden inte går att dra en tydlig gräns mellan NS och non-native 
speakers (NNS), om man inte har en ytterst restriktiv definition av NS. I rad 
två finns 10 ungdomar som svarar på ett liknande sätt som dem i rad ett, men 
uppger att de också talar ett annat språk med (någon av) sina föräldrar. Ska 
dessa ungdomar betraktas som NS av svenska eller inte? Man kan ställa 
samma fråga om dem i rad 4 som uppger att de lärde sig svenska någon 
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annanstans än i familjen och talar både svenska och ett annat språk med sina 
föräldrar. Om man lägger till en variabel, exempelvis huruvida vänner till 
den som svarar har andra språk i sin bakgrund, minskar antalet ”ideala” 
native speakers ytterligare. Som nämndes tidigare, fanns det inga klara fall 
av ungdomar som uppgav svar som helt stämde med förväntningarna för en 
NS av ett annat språk än svenska. Det vi har kallat en ”profilanalys”, som 
avbildas i figur 5, visar hur stor variationen i urvalet är vad gäller dessa 
variabler. Den här analysen visar bl.a. att 59 av ungdomarna uppgav en helt 
unik kombination av svar på de här 8 frågorna, trots att svaren kodades i bara 
2–3 olika kategorier. 

Figuren visar mer generellt att det inte heller finns någon implikations-
relation mellan variablerna. Att man har lärt sig ett språk tidigt i livet, i 
familjen, innebär inte att det språket nödvändigtvis får en framträdande plats 
i språkanvändningen senare under ungdomsåren eller att språket är det språk 
man föredrar att tala eller anser att man kan bäst. Vår slutsats är därmed att 
kriterierna för NS-begreppet inte hänger ihop samt att begreppet inte utgör 
en bra utgångspunkt för en beskrivning och analys av språkbruket bland ung-
domar i flerspråkiga storstadsmiljöer. 

Ett annat sätt att få en idé om problemen med begreppet NS är att lyssna 
på en enskild deltagare i projektet, som exempelvis den unga kvinnan Dilbar 
(P38), i hennes inledningsintervju inom projektet.4 Så här svarade Dilbar på 
frågan om vilka språk hon kunde: 

(1) Utdrag ur intervju med Dilbar (P 38). 
*INT: vilka språk talar du 

*P38: eh svenska # engelska # å så indiska 

*INT: ##engelska e de en skolspråk eller 

*P38: ah men halva mitt språk e engelska också 

*INT: eh #ha ## <och> [k uttalad] indiska 

*P38: m #de e mycke engelska i indiskan 

*INT: aha[<ah 

*P38: å>] de kommer naturli(g)t 

*INT: m # ah visst 

*P38: å så kan ja sp+ prata lite spanska också 

 men de e ifrån [=!skrattar] <de e ju> [snabbt] pyttelite 

*INT: ja men hh hh du kan ju fråga om vägen# eller # typ 

*P38: mm ja 

*INT: de går att komm+ ah så tala på spanska så 

*P38:  #eller ah ja kan två olika språk i [?] indiskan då de 

finns mitt hem+ ah mitt hemspråk 

*INT:  okej 

*P38: å sen #hindi också 

*INT:  hindi 

*P38: mm  

                          
4 Samtliga namn är fingerade. 
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*INT: ##<å> [?] 

*P38: den <heter> [?] gujarati# lite# svårare 

*INT: ah <xxx>[?] 

*P38: <de e> mitt modersmål 

*INT: ah## mm e din mamma född i något annat land än i Sverige 

*P38: ah Indien ah#  

*INT: Indien 
 
Det framgår av detta svar och andra inom intervjun att Dilbar har använt 
såväl hindi, gujarati och engelska som svenska hemma sedan tidig ålder. 
Svenska är i dag det språk hon anser sig kunna bäst och det språk hon 
föredrar att tala. Hur bör man utifrån vad Dilbar säger här identifiera hennes 
första språk, dvs. det språk hon är NS av? Risken är att ungdomar som 
Dilbar räknas varken som NS av svenska eller av något annat av sina språk. 
Ungdomar som Dilbar är i dag inte längre ovanliga undantag i den svenska 
skolan eller förorten. Våra språkbeskrivningar, som jag ser det, bör bygga på 
ett brett underlag av språkbrukare och därmed spegla dagens svenska 
samhälle.  

Är den svenska som talas i flerspråkiga storstadsmiljöer en ny 
varietet av språket? 
Den svenska som talas av ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer har 
kallats vid många namn. Den vanligaste benämningen – även utanför Stock-
holm – är nog rinkebysvenska, men andra benämningar är också vanliga: 
rosengårdssvenska (i Malmö); gårdstensspråket (Göteborg), eller mer all-
mänt förortsslang, miljonsvenska, blattesvenska och andra benämningar. De 
påstådda varieteterna förknippas med olika grupper av talare i samhället – 
ungdomar, flerspråkiga, personer som lär sig svenska – och är ofta samman-
blandad med andra företeelser såsom brytning, inlärarspråk eller vad som 
betraktas som ”dålig svenska”.  

Även språkvetare (Kotsinas 1988a, 2000) har anslutit sig till uppfatt-
ningen att en ny varietet av svenska växer fram i storstädernas förorter, sär-
skilt bland ungdomar. Kotsinas har argumenterat för att den nya varieteten 
kan jämföras med en dialekt (1988b), en kreol eller kreolid (2000); forskare i 
Danmark och Norge menar att liknande drag i danska och norska kan 
betraktas som en multietnolekt (Quist 2000, Svendsen under utg., Aarsether 
under utg.), dvs. en ny varietet av danska respektive norska, som talas av 
personer med flerspråkig bakgrund. Både forskning och diskursen i mass-
media stöder tanken att den svenska som talas av ungdomar i flerspråkiga 
miljöer utgör en ny varietet av svenska. I den här delen av mitt bidrag 
kommer jag att presentera forskning som bedrivits inom SUF-projektet som 
beskrevs ovan för att kasta ljus på frågan huruvida en sådan slutsats håller 
vetenskapligt. 
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Vilka krav brukar ställas inom språkvetenskapen för att ett sätt att tala 
eller en uppsättning variabler i språket ska betraktas som en sammanhållen 
varietet av språket i fråga? I sin introduktionsbok i sociolingvistik, ger 
Hudson följande definition av varietet: ”a set of linguistic items with a 
similar social distribution” (1980:24). Definitionen utgör en utgångspunkt 
för en längre diskussion om begreppet och om relationen mellan språk (både 
varieteter och språkdrag) och samhälle. Hudsons slutsats är att det är svårt att 
hitta vetenskapliga grunder inte bara för begreppet språk, som brukar 
diskuteras kritiskt i grundläggande texter inom sociolingvistiken, utan även 
för andra grundläggande begrepp som dialekt och register. Förutom avgräns-
ningsproblemet menar Hudson att sådana termer förutsätter en intern homo-
genitet som sällan finns. Men om vi trots dessa problem utgår från denna 
definition, kan vi se i vilken utsträckning de drag som har studerats inom 
projektet utgör delar av ett sammanhållet system som förknippas på ett förut-
sägbart sätt med en grupp talare. Forskningen inom projektet gäller språk-
drag på olika nivåer: fonetik/fonologi, lexikogrammatik och syntax. I ett 
avslutande avsnitt presenterar jag forskning inom projektet som berör även 
frågan om hur lyssnare kategoriserar unga Stockholmares sätt att tala.5 

Fonetiska/fonologiska drag 

Fonetiska och fonologiska drag som förknippas med svenskan bland ung-
domar i flerspråkiga storstadmiljöer har studerats av Petra Bodén (tidigare 
Hansson) i en serie lyssnartest och fonetiska analyser (Hansson & Svensson 
2004, Bodén 2004 Bodén & Grosse 2006). Målet med lyssnartesten var att ta 
reda på om ungdomar hade liknande uppfattningar om huruvida språkbruket 
i ett antal korta inspelningar av andra ungdomar utgjorde exempel på rosen-
gårdssvenska, gårdstenssvenska respektive rinkebysvenska (för enkelhetens 
skull hädanefter benämnda RS) eller ej. Varje lyssnargrupp lyssnade bara på 
inspelningar från den egna staden, men inte från den egna skolan.  

Det visade sig att ungdomar i alla tre städerna identifierade vissa av de 
inspelade rösterna ganska konsekvent som exempel på ”RS” eller ”inte RS”, 
men det var också ett betydande antal inspelningar där lyssnare hade olika 
uppfattningar. Olika stimuli från samma talare kunde uppfattas olika av lyss-
nare och beteckningen RS tillämpades inte bara på talprover från ungdomar 
med flerspråkig bakgrund, utan även på ungdomar med enspråkig svensk 
bakgrund. Inte heller reserverades ”inte RS”-etiketten för ungdomar med 
enbart svenskspråkig bakgrund. 

Bodén genomförde fonetiska analyser av de talprover som av flest 
lyssnare betecknades som exempel på RS. Hon hittade både segmentella och 

                          
5 Svenssons (2009) avhandlingsarbete om diskurspartiklar, som ingick i projektet, 
pågick ännu vid tiden för min presentation vid sammankomsten, varför hennes 
forskning inte kommer att beskrivas närmare i det här bidraget. 
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prosodiska drag som karakteriserade talproverna. Ett segmentellt drag som 
fanns i alla tre städer var användande av en affrikat [t] i stället för en frikativ 
[] som första segment i ord som checka eller chilla och namn som Charles 
och Jesus. Det fanns ingen förklaring till användningen av dessa segment i 
den språkliga bakgrunden hos ungdomarna som använde dessa segment, 
eftersom det förekom lika ofta hos ungdomar utan affrikator i sitt arvsspråk.6 

Bland de prosodiska drag som varierade i materialet för lyssnartestet 
fanns betonings- och intonationsmönster. I prover som tenderade att identi-
fieras som RS fanns ibland en avvikelse från den svenska regeln om 
betoning av sista innehållsordet i frasen eller meningen. Detta kopplades 
åtminstone i Malmö till en svagt uppåtgående F0, där man skulle förvänta sig 
en sänkning av F0 genom meningen. Stigande F0 används av ungdomarna för 
att signalera prominens, ett drag som är vanligt i världens språk, men inte i 
de flesta svenska dialekter. Detta drag fanns i alla tre städerna och, menar 
Bodén, bidrar till intrycket av ”staccato”-rytm, som har påpekats av flera 
observatörer, inte minst Kotsinas (t.ex. 1988a). 

Bodén drar slutsatsen att åtminstone ett segmentellt drag och flera prosod-
iska drag kan hittas i alla tre städer, medan vissa prosodiska drag bara hittas i 
en av städerna. De flerspråkiga storstadsmiljöerna visar drag som de delar 
med andra miljöer i samma städer, exempelvis diftonger i Malmö, medan 
den prosodiska bilden, särskilt rytmen, visar likheter mellan städerna och 
rapporteras även i andra flerspråkiga miljöer, t.ex. Köpenhamn (Quist 2000), 
Berlin (Kern 2007) och danska i Nuuk på Grönland (Jacobsen 2000, 2001). 
De drag Bodén har undersökt används i varierande utsträckning av såväl 
enspråkiga som tvåspråkiga ungdomar med olika arvsspråk. Än så länge 
saknar vi forskning om huruvida dessa drag förekommer tillräckligt regel-
bundet för att uppfylla Hudsons krav ovan. Det faktum att de förekommer 
såväl hos enspråkiga och tvåspråkiga ungdomar, men hos långtifrån alla, 
pekar i alla fall inte entydigt på att den påstådda nya varietetens fonologiska 
drag systematiskt kan förknippas med en särskild grupp talare.  

Lexikogrammatiska drag i Malmö  

Lena Ekberg (2007) har studerat användandet av ett antal lexikala enheter i 
två grupper med unga kvinnor som deltog i projektet i Malmö. En enhet är 
pronomenet sån, som enligt henne börjar användas på ett sätt som liknar en 
obestämd artikel. 

(2) Gorda: nej de e sån journalfilm# sån färgfilm # ja # såna fem kakor (Ekberg 
2007:52) 

 

                          
6 Jag använder denna term som beteckning för det eller de språk som ungdomar lärt 
sig av sina föräldrar. Exempelvis är Dilbars (se ovan) arvsspråk således gujarati, 
hindi, engelska och kanske även svenska. 
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Den andra enheten är uttrycket å sånt, en mycket frekvent diskurspartikel i 
Malmömaterialet. Enheten verkar få en utökad funktion, inte bara som 
bestämning, utan som en avslutande markör för återgivet tal eller som 
allmän gränsmarkör. 

(3) Aurora: han ba kan du inte komma hit å sånt (Ekberg 2007:68) 
 
Den tredje enheten Ekberg har studerat är adverben helt som börjar användas 
som förstärkande adverbial även med oavgränsade adjektiv.  

(4) Jing: han var helt svettig (Ekberg 2007:71) 
 

Materialet som Ekberg baserar sin (i första hand kognitivt semantiska) 
analys på består av i första hand egeninspelningar av två grupper med unga 
kvinnor, som är nära vänner inom de olika grupperna. De två grupperna går i 
olika skolor och läser olika program (för en mer detaljerad beskrivning, se 
Svensson 2009:89–96). De fyra tjejerna i grupp CGr1 har samtliga fler-
språkig bakgrund, men deras språkliga och sociala bakgrunder varierar. Två 
av tjejerna i gruppen identifierades i Bodéns lyssnartest som talare av RS; en 
som ”talare av något annat än RS”. Vad gäller en tjej fanns det delade 
uppfattningar bland lyssnarna. De fyra tjejerna i grupp EGr2 har enspråkig 
svensk bakgrund, men varierar sitt umgänge utanför gruppen: några umgås 
bara med andra enspråkiga svenska ungdomar, andra umgås med fler-
språkiga ungdomar också. Två av tjejerna i denna grupp deltog med material 
till lyssnartestet; båda identifierades som talare av ”något annat än RS”. De 
övriga deltog inte. Ekberg beskriver tjejerna i CGr1 som ambitiösa, jämfört 
med de i EGr2, som hon beskriver som ganska ointresserade av skolan.  

Intressant nog hittar inte Ekberg några signifikanta skillnader mellan 
användningen av de tre nämnda lexikogrammatiska dragen mellan tjejerna i 
de två grupperna. De enspråkiga tjejerna i EGr2 använde dessa drag i lika 
stor utsträckning som de tvåspråkiga, ambitiösa tjejerna i CGr1. Variationen 
verkar således inte vara något som kan förknippas med flerspråkighet eller 
till en särskilt mångkulturell stil, eftersom en del av tjejerna i Bodéns lyss-
nartest bedömdes som talare av RS och en del inte.  

Eftersom samtliga talare i studien gick i skolan i flerspråkiga miljöer i 
Malmö, och materialet för studien består av mycket informellt tal, behövs 
det ytterligare studier för att ta reda på i vilken utsträckning användningen av 
dessa enheter finns bland andra ungdomar, särskilt bland unga män, och i 
andra delar av Sverige. Ekberg (2007:62–63) tror att åtminstone å sånt kan 
vara ett drag som är vanligare i Malmö än i de andra städerna. Hur som helst 
kan man konstatera att vi här har tre variabler vars användning verkar vara 
delvis lokal, eventuellt förknippad med flerspråkiga miljöer, men inte 
specifikt till flerspråkiga talare.  
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Variation i användning av reflexiva och personliga pronomen 

Sofia Tingsell (2007) har arbetat i anslutning till SUF-projektet med ett 
mindre urval av ungdomarna bland projektdeltagare. Hennes forskning 
inriktas på användningen av reflexiva kontra personliga pronomen. Resul-
taten baseras främst på riktade tal- och skrivuppgifter, som gav 35–40 
exempel per deltagare där variation i princip var möjlig. Trots att variationen 
har beskrivits tidigare (SAG 2:§82–97), finner Tingsell att hennes material 
visar att det förekommer i delvis nya kontexter. Eftersom huvudregeln för 
användning av reflexivt kontra personligt pronomen upplevs som svår för 
många inlärare, bör vi inte utesluta en koppling till svenskt interimspråk. 
Däremot, i kontrast mot exempelvis den raka ordföljden XSV, tror vi att 
valet av pronomen inte är så uppmärksammat och inte så starkt stigmatiserat. 

I Tingsells material förekommer en liten andel exempel som avviker från 
normen för svensk skriftspråk (SAG 2:§82–97). Det finns exempel på 
användningen av personliga pronomen där huvudregeln skulle föreskriva 
reflexivt pronomen: 

(5) Intervjuare: Vem tror du att hon e sur på 
B: på hennes mor (Tingsell 2007:102) 

 
Det finns också exempel på reflexiv där huvudregeln skulle föreskriva 
personligt pronomen: 

(6) (i skrift) Hon ger gubbeni sini plånbok och går hem (Tingsell 2007:96) 
 
Eftersom valet av pronomen är ett känt problem för inlärare av svenska, 
testade Tingsell hypotesen att variationen hade en relation till startåldern 
(engelska age of onset) för inlärning av svenska, dvs. en viktig aspekt av 
nativeness. Det visade sig att variationsmönstret var mer komplicerat än så. 
Det totala antalet avvikelser från normen i SAG var relativt få, men ändå 
använde en majoritet av dem som Tingsell betraktade som flerspråkiga 
(utifrån olika ursprungskriterier) pronomen på ett avvikande sätt åtminstone 
en gång (bland de 35–40 förekomsterna). Samtidigt uppvisade 49 procent av 
de enspråkiga och 40 procent av de flerspråkiga ungdomarna ingen avvikelse 
från normen alls. Endast ett litet antal individer använde fler än ett eller två 
exempel vardera som avvek från normen. Även om andelen avvikelser var 
större hos dem med flerspråkig bakgrund, hade inte startålder någon klar 
effekt på pronomenanvändning. Det var klart att användningen av pronomen 
på sätt som avvek från normen var vanligare hos ungdomar med flerspråkig 
bakgrund, men variabeln kunde inte därför betraktas som ett drag i något 
interimspråk. 

I stället verkade variationen kunna kopplas till ungdomarnas sociala 
nätverk. Det fanns exempelvis en skillnad mellan dem som aktivt använde 
andra språk än svenska i sina dagliga liv och dem som inte gjorde det; de 
förra hade fler avvikelser än de senare. En annan viktig faktor var huruvida 
en respondent gick i en skola med en hög andel flerspråkiga ungdomar eller 
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ej; de flerspråkiga ungdomar som gick i en skola med större andel 
”enspråkiga” ungdomar varierade betydligt mindre än de flerspråkiga ung-
domar som gick i en skola med hög andel flerspråkiga elever. För de 
enspråkiga ungdomarna spelade det egna nätverket större roll: de som själva 
umgicks med aktivt flerspråkiga varierade mer än de som inte gjorde det. Att 
skolan var mer ”flerspråkig” verkade ha effekt på de flerspråkiga respon-
denterna; för de enspråkiga var själva vänkretsen det viktiga.  

Sammanfattningsvis kan man säga att pronomenanvändning verkar ha en 
klar relation till flerspråkighet, men inte därför att det är ett drag i interim-
språket. I likhet med vissa av de andra drag som undersöktes, är detta ett 
drag som karakteriserar språket i samtliga tre städer, men som varierar 
beroende på ungdomarnas nätverk och vilken skola de går i. Frekvensen av 
avvikelser från grundmönstret är låg och relationen till en bestämd grupp av 
talare verkar svag.  

Variation i ordföljd 

Natalia Ganuzas forskning inom projektet har fokuserat rak (XSV) kontra 
omvänd (XVS) ordföljd i satser som inleds med annat än subjekt (Ganuza 
2008). Detta är ett av de mest uppmärksammade och stigmatiserade dragen i 
flerspråkiga ungdomars språkbruk; det är också ett välkänt problem för 
inlärare av svenska. I Ganuzas material, som består både av informellt och 
eliciterat material, kan man hitta exempel som de följande: 

(7) Bushra: han började springa du vet  

(8) Bushra: så började han kuta 

(9) Bushra: å sen de kutar ut (Ganuza, personlig kommunikation) 
 
Med andra ord kan samma talare använda både rak och omvänd ordföljd i 
liknande meningar i samma inspelning.  

Ganuza analyserade ett material bestående av två delar: dels ett större 
material som omfattar filmåterberättelser, en uppsats och grammatikalitets-
bedömningar från 126 av projektets deltagare, dels ett mer varierat material 
bestående av självinspelningar samt inspelningar av gruppdiskussioner och 
presentationer inför klassen från 20 deltagare.  

Klara fall av rak ordföljd kunde konstateras i bara 4 procent av de möjliga 
kontexterna i det stora materialet; i det bredare materialet med färre del-
tagare ökade andelen rak ordföljd, men bara till 10 procent. Dessa procent-
andelar var betydligt lägre än vad vi förväntade oss inom projektet. De kan 
jämföras exempelvis med den välkända och starkt stigmatiserade syntaktiska 
variabel i många varieteter av engelska som Labov (1972a:176–190), kallar 
för negative concord (det som vardagligt kallas dubbelnegation). I hans 
material från New York och andra amerikanska storstäder visade det sig att 
regeln tillämpades till över 95 procent (i en av dess möjliga kontexter) bland 
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afroamerikanska ungdomar och till ungefär 80 procent bland vita arbetar-
klassungdomar (i samma lingvistiska kontext). Det är intressant att XSV-
ordföljd, som används nästan genomgående i litterära versioner och stiliser-
ingar av RS (Källström 2003, 2005) används så sällan i spontant talspråk. 
Även de ungdomar som använder det mest konsekvent använder XVS betyd-
ligt oftare. 

Det visar sig att variationen påverkas av både interna och externa faktorer. 
Bland de interna är längden och typen av den framflyttade konstituenten 
viktig; ordföljden XSV var något vanligare efter sen och då än andra 
adverbial, men den förekom relativt ofta också efter framflyttade bisatser 
och prepositionsfraser.  

Förutom de interna faktorerna fanns det ett stort antal externa faktorer 
som påverkar frekvensen av XSV i förhållande till SVX och XVS. Trots att 
XSV, liksom pronomenvalet som diskuterades ovan, verkar ha sitt ursprung i 
interimspråk, verkade det inte finnas någon klar relation till startålder (age of 
onset). Startåldern för dem som använde XSV relativt frekvent var inte 
signifikant högre än startåldern hos dem som aldrig använde det; det fanns 
här, liksom för de ovan diskuterade dragen, exempel på ungdomar som 
saknade flerspråkig bakgrund och som använde rak ordföljd. Draget fanns i 
lika stor utsträckning i alla de tre städer som studerades inom projektet, men 
om man tittar på resultaten på individnivån fanns det ett fåtal ungdomar i 
Stockholm som hade relativt många exempel på XSV. Det var däremot svårt 
att ringa in en grupp ungdomar som skulle vara frekventa användare av 
XSV.  

Den omedelbara kontexten för talet verkar också ha en viktig inverkan på 
förekomsterna av rak ordföljd. Ganuza visade att talare som annars 
tenderade att följa V2 regeln konsekvent kan använda XSV om de deltar i ett 
samtal med några som använder XSV mer frekvent eller när samtalet handlar 
om särskilda ämnen, exempelvis i gruppdiskussioner om en litterär text som 
delvis använde språkdrag som förknippas med RS. Andelen XSV tenderade 
också att öka när stilen var mycket engagerad eller när talaren hade ordet en 
längre tid, exempelvis vid narrativer. Manliga talare använde XSV något 
oftare än kvinnliga, men skillnaden var inte signifikant. Ganuza drog 
slutsatsen att talare med en stark identitet förknippad med bostadsområdet 
och språkbruket i det egna området tenderade att använda draget något 
oftare.  

Dessa observationer skulle kanske leda oss att betrakta XSV som ett drag 
i det informella talspråket hos dessa ungdomar, när deras uppmärksamhet på 
språket är minimalt (Labov 1972b). Det finns vissa likheter mellan varia-
tionen här och klassisk sociolingvistisk variation inom exempelvis afro-
amerikansk engelska. Men Ganuzas slutsats är en annan. Utifrån dels den 
låga frekvensen och bristen på klara kopplingar till en avgränsad grupp av 
ungdomar, dels mönstret i hur draget används i informella kontexter anser 
hon att man snarare ska betrakta draget som en resurs som aktivt används av 
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ungdomarna för att skapa en viss talspråksstil. Det uttrycker solidaritet, stark 
identitet med det lokala området och med det flerspråkiga nätverket.  

Perceptioner av variation inom Stockholm 

Hudsons enkla definition eller kriterium för varietet var följande: en mängd 
lingvistiska enheter med liknande social distribution. En annan något mer 
utvecklad definition, som betonar även vikten av hur variationen uppfattas 
av lekmän är följande definition av Ferguson (1994:23): 

Sets of identifying markers of dialect, register and genre vary greatly in the 
degree of cohesiveness they show as systems and the sharpness of boundaries 
between them; the more cohesive the systems, the sharper the boundaries, and 
the more they are perceived by the participants as separate entities, the more 
useful it is to analyze them as language varieties: dialects, registers, and genres 
respectively. (min kursivering) 

 
Fergusons definition innehåller alltså två kriterier: dels att enheterna ska 
utgöra ett sammanhållet system, dels att de uppfattas som enskilda entiteter 
av personer som använder dem. Det andra kriteriet verkar vid första 
anblicken stämma bättre in på språkbruket bland ungdomar i flerspråkiga 
miljöer i Sverige. Men hur ser uppfattningarna ut när de studeras syste-
matiskt?  

I en pågående serie lyssnartest undersöker Bijvoet och Fraurud (2008, 
under utg. a, under utg. b) lekmäns uppfattningar och konstruktioner av unga 
stockholmares sätt att tala svenska. Deras huvudsakliga forskningsfråga är 
hur personer med olika språkliga och sociala bakgrunder uppfattar olika sätt 
som ungdomar i Stockholm talar svenska. En viktig utgångspunkt för dessa 
studier är observationen att etiketter som rinkebysvenska har väldigt olika 
extensioner och konnotationer för olika språkbrukare, inklusive lingvister. 
Dessa observationer ledde Bijvoet och Fraurud att använda öppna frågor i 
sina lyssnartest, snarare än på förhand givna svarsalternativ. 

Resultaten som jag rapporterar här kommer från en pilotstudie genomförd 
inom SUF-projektet och involverar en del av projektdeltagarna från Stock-
holm både som talare och som lyssnare. Sju korta talprover spelades upp för 
olika grupper av lyssnare, däribland två grupper: (1) sexton deltagare i det 
större projektet och (2) 24 enspråkiga förstaårsstudenter i språkvetenskap vid 
Stockholms universitet. Lyssnarna ombads bedöma talproverna, dels med 
hjälp av semantiska differentialskalor, dels genom att benämna deras sätt att 
tala. De ombads också gissa var i Stockholm talarna bodde, hur länge de 
hade bott i Sverige och vad de hade för förstaspråk.  

Svaren på den öppna frågan om hur man betecknar språkbruket varierade 
mycket. Det fanns visserligen ett par personer vars talprover ganska kon-
sekvent fick etiketten ”rinkebysvenska”. Men det var intressant att se att 
uppfattningarna var mycket olika särskilt vad gäller två andra talare. Den 
ena, Bobby, var relativt nyanländ i Sverige, men gjorde allt för att lära sig 
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”bra svenska”. En annan talare, Ashur, som av sina klasskamrater betrakt-
ades som en ”duktig” talare av RS, fick varierande omdömen i testet, där en 
snutt från en presentation inför klassen spelades upp. Lyssnare med större 
erfarenhet av RS använde termen mer restriktivt än vad studentgruppen 
gjorde. De mer erfarna lyckades skilja ut RS från Bobbys interimspråk som 
de använde andra beteckningar för. De tenderade att betrakta Ashurs språk-
bruk som ”vanlig svenska”, eftersom han i inspelningen undvek att använda 
slangord och siktade mot ett uttal som liknade ett allmänt stockholmsuttal. 

Resultaten från den här undersökningen som helhet antyder att, trots att 
det finns ett (eller några olika) reifierade språkbruk som kallas rinkeby-
svenska (rosengårdssvenska, gårdstenska, miljonsvenska osv.), betyder dessa 
etiketter olika saker för olika användare av dem. Resultaten av den här pilot-
studien ger en empirisk illustration både av idén att varieteter liksom språk 
är sociala konstruktioner som i olika hög grad kan ta olika skepnader för 
såväl olika språkanvändare som lingvister. Vi lingvister vet ju att de flesta 
begrepp i vardagsspråket är vaga och att gränserna mellan dem är otydliga, 
så det här resultatet är kanske inte så oväntat. Men vårt mål som forskare 
måste ändå vara att granska i vilken utsträckning dessa vardagsbegrepp har 
en vetenskaplig realitet. Rinkebysvenska är ett socialt konstruerat begrepp 
med en svag vetenskaplig grund. 

Diskussion 
Jag angav två syften med mitt bidrag i inledningen: dels att väcka frågan om 
vems svenska som bör vara föremålet för våra språkbeskrivningar, dels ställa 
frågan hur man på vetenskaplig grund ska dra en gräns mellan variation som 
hör respektive inte hör till svenska språket. I den första delen av bidraget 
försökte jag visa att det är ytterst svårt att ringa in vilka ungdomar i fler-
språkiga miljöer som skulle vara otvetydiga native speakers av svenska. 
Lösningen att bara använda ett kriterium, exempelvis startålder är otillfreds-
ställande, eftersom varken språkbruk, språkfärdighet eller språklig preferens 
verkar följa av något enskilt kriterium. Om man utifrån ett flertal kriterier 
bestämmer sig för att betrakta bara de ungdomar som uppfyller alla kriterier 
som ideala native speakers, får man bara en liten andel ungdomar kvar som 
grundval för sin beskrivning. Man missar därmed en stor majoritet ungdomar 
i dessa miljöer som enligt det ena eller det andra kriteriet inte räknas som 
native speaker. 

I den andra delen av bidraget försökte jag visa att flera drag som för-
knippas med språkbruket i flerspråkiga miljöer i Sverige inte uppvisar den 
typ av systematik som man skulle förvänta sig av en avgränsad varietet inom 
ett språk. I de flesta fall används de innovativa dragen också av ungdomar 
som saknar flerspråkig bakgrund. Många av dragen, även de som anses mest 
karakteristiskt för den påstådda varieteten, används ytterst sällan, även av 
flerspråkiga ungdomar som av många anses som ”duktiga talare” av RS. En 
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del av dragen verkar förknippas bara med en av städerna, andra med samt-
liga; en del drag förknippas med manliga talare, andra är vanligare hos 
kvinnliga talare. De flesta dragen var vanligare i informella kontexter, 
medan andra fanns även i ungdomarnas skriftliga produktion. Det visade sig 
att även uppfattningarna om den påstådda ”nya” varieteten av svenska var 
mycket skiftande och etiketter som ”rinkebysvenska” användes om olika 
typer av språkbruk och användes olika frikostigt eller sparsamt av olika 
lyssnare. Hur som helst anser jag att språkdragen eller språkvariationen hör 
till svenska språket, även om jag ifrågasätter om de sammantagna utgör en 
språklig varietet.  

Hur ska vi då betrakta de språkdrag som har studerats inom projektet, om 
de nu inte tillsammans utgör en varietet? Jag tror vi ska följa Ganuzas 
förslag och betrakta dem som resurser som ungdomar i olika utsträckning 
använder sig av för att skapa en särskild stil eller ett register i sin svenska. 
Att betrakta dragen sammantagna som en varietet antyder en mycket större 
grad av homogenitet inom språkbruket än det vi i projektgruppen hittills har 
funnit. Det inbjuder också till essentialism. Det är lätt att sätta likhetstecken 
mellan gruppen och språkbruket när en etikett för en påstådd varietet eller ett 
språkbruk finns tillgänglig, liksom en uppfattning om en odifferentierad 
grupp personer som ibland använder vissa språkdrag: ”dom talar så här”. 

Som Bucholtz (2003) har argumenterat för, kan det vara av värde att i ett 
tidigt stadium av undersökningar av nya former av språkbruk lyfta fram en 
grupp och ett språkbruk, s.k. strategisk essentialism, för att motarbeta upp-
fattningen att språkbruket och därmed gruppen är triviala och inte värda att 
studera. Detta har varit en strategi inom språkvetenskapen i många samman-
hang och genom många decennier. Kotsinas försvar av Rinkebysvenska som 
en ungdomsvarietet, snarare än bara ”dålig svenska”, kan ses som ett 
exempel på detta. Men när man använder strategisk essentialism är det 
viktigt att komma ihåg att det också för med sig olika förutfattade meningar 
om ”riktigt” språk och ”autentiska” talare (Bucholtz 2003:403). Vi tror att vi 
nu har all anledning att vara mycket medvetna och restriktiva, om och när vi 
använder strategisk essentialism när vi talar om språkbruket bland ungdomar 
i dessa miljöer. Varken talargrupper eller språkbruket uppfyller de vanliga 
kriterierna för talgemenskaper eller språkvarieteter. Om man fortsätter att 
tala om en kategori av talare (hur man än definierar den) som användare av 
en viss varietet (hur man än definierar den) tenderar vi att reifiera deras 
språkbruk och låta viktig och intressant komplexitet förbli obeskriven. 

Slutsatser 
Jag skulle vilja avsluta med tre praktiska råd för hur man kan gå vidare med 
empiriska sociolingvistiska undersökningar i flerspråkiga miljöer utan att 
falla i essentialismens fallgropar. 
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Det första rådet är att använda sig av breda urval, som omfattar ”alla”. Vi 
undersökte alla som var villiga att delta i vår undersökning i de utvalda 
klasserna. Vi valde inte ut eller exkluderade några individer utifrån (ofta 
dubiösa och alltid svåra) distinktioner som enspråkiga/flerspråkiga eller 
första-/andraspråkstalare av svenska. Vi använde inga kontrollgrupper. 
Genom att använda ett brett urval blev det lättare att se oväntade drag i 
språkbruket. Bilden blev mer komplex. 

Det andra rådet är att analysera språket i en bred uppsättning kontexter. 
Vi hade möjlighet att samla in både talat och skrivet material i en rad 
sammanhang i vår studie. Ingen särskild talstil betraktades på förhand vara 
mer autentisk eller genuin än någon annan (jämför Bucholtz 2003, Eckert 
2003). Vi var intresserade av den stilistiska variationen i ungdomarnas språk 
i olika situationer och vi var nyfikna på relationen mellan de talade varie-
teterna och de litterära versionerna eller stiliseringarna av RS (Källström 
2003, 2005). Vår hypotes om att det fanns viktiga skillnader mellan tal-
språket hos ungdomarna och de litterära versionerna visade sig stämma. 

Avslutningsvis förespråkar vi att man använder många metoder i sin 
undersökning. Både kvantitativa och kvalitativa undersökningar har genom-
förts inom projektet. En del av projektmedarbetarna använde ganska tradi-
tionella sociolingvistiska och sociofonetiska metoder, andra använde 
metoder som används inom andraspråksforskningen, en del analyserade 
transkriptioner med hjälp av funktionellt grammatiska eller kognitivt 
semantiska perspektiv; en doktorand har genomfört en etnografisk studie. 
Dessa olika metoder är på ett sätt ett uttryck för att vi hade olika idéer i 
utgångsläget om vad studieobjektet var för något. Vi tror nu att projektets 
forskare har lärt sig mycket av att arbeta i en kontext där flera olika metoder 
och teoretiska ansatser var representerade. 

Jag hoppas att jag har visat att komplexiteten i de lingvistiska praktikerna 
bland ungdomar i flerspråkiga miljöer fordrar en mängd olika synsätt och 
ansatser. De färdiga begreppen native speaker och varietet tar oss bara en bit 
på vägen när vi ger oss i kast med att beskriva svenska språket i dagens 
komplexa och föränderliga samhälle. 
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Svenskans beskrivning 1–29 

Fred Karlsson 

Språkvetenskapens tidigaste konferensserier 
Fram till 1800-talets början hade det vid universiteten funnits språkinriktade 
professurer, speciellt i latinsk vältalighet och Bibelns språk samt någon 
enstaka i moderna språk, som en professur i franska i Uppsala från 1637 
(den första professuren i moderna språk i Norden).1 Huvudsakligen sysslade 
dessa professorer med språkundervisning till fromma för blivande präster 
och övriga statstjänstemän. 

Kring 1820 hade den historiska språkforskningen gjort epokgörande land-
vinningar tack vara Jones, Rask, Grimm, Bopp och andra pionjärer. Dessa 
var dock inte heltidsanställda språkforskare eller professorer i den moderna 
bemärkelsen. Professionaliseringen tilltog och forskaryrket uppstod. Kring 
1830 hade det humboldtska universitetssystemet redan institutionaliserats i 
Tyskland. Den historiska språkvetenskapens resultat väckte uppmärksamhet 
och tiotals forskningsinriktade språkprofessurer inrättades vid de tyska uni-
versiteten. 

Denna första generation av professionella språkforskare insåg fort vikten 
av snabbt kunskapsutbyte, diskussion och kollegial kritik: språkvetenskapens 
infrastruktur började uppstå. Vid sidan av materialinsamling relaterad till 
forskningsresor började konferenserna spela en viktig roll. 

Den äldsta mötesserien jag känner till är Deutscher Philologentag, som 
ordnades första gången i Darmstadt 1845. Det 37:e tyska filologmötet var i 
Berlin 2005. Den europeiska insikten om språksläktingar borta i Indien samt 
dechiffreringen av hieroglyferna ledde till att orientalistiken snabbt kom i 
rampljuset. Orientalistkongressen Congrès International des Orientalistes 
ordnades första gången i Paris 1873. På 1980-talet ändrades konferensens 
namn till International Conference for Asian and North African Studies 

                          
1 Mitt föredrag vid 30:e sammankomsten för svenskans beskrivning hade rubriken 
”29 möten och 57 cm av svenskans beskrivning”. Jag tackar Saara Haapamäki för 
värdefull hjälp vid materialinsamling och bakgrundsanalys. Bengt Sigurds syn-
punkter på manuskriptet var tacknämliga – han var en av organisatörerna för Andra 
sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning år 1964 och 
upphovsman till mötesserien Grammatik i fokus 1987. Stig Eliasson, Pia Forssell, 
Britt-Louise Gunnarsson och Mats Thelander har också bidragit med värdefull 
information. 
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(ICANAS). Det 37:e mötet arrangerades i Moskva 2004. Mötesrekordet 
innehas av Annual Meeting of the Linguistic Society of America, som med 
början år 1925 hunnit fram till det 83:e mötet år 2009. 

Inom allmän lingvistik ordnades International Congress of Linguists 
första gången i Haag 1928, med den 18:e kongressen i Seoul 2008. 

Nordiska filologmötet och andra tidiga nordiska möten 
Också i Norden lanserades tidigt initiativ. Nordiska filologmötet samman-
kom första gången 1876 i Uppsala. Sedan följde möten i Kristiania 1881, 
Stockholm 1886, Köpenhamn 1892, Kristiania 1898, Uppsala 1902, Lund 
1932, Köpenhamn 1935 samt (det nionde och sista Nordiska filologmötet) i 
Helsingfors och Åbo 1950. 

Denna mötesserie var på många sätt imponerande, upprepade gånger med 
mer än 200 deltagare över gränserna för enskilda språk och med omsorgs-
fullt editerade mötesvolymer från alla möten utom det sista. 

Om lott med filologmötena förekom under de långa pauserna också några 
andra nordiska språkkonferenser. I Göteborg föranstaltades 1912 Svenska 
filolog- och historikermötet, och 1922 ordnade Svenska Litteratursällskapet i 
Finland ett liknande möte. I Köpenhamn arrangerades år 1946 Det første 
Nordistmøde. En enstöring blev också Det nordiske språkmøtet i Oslo 1954. 
Bestående långt in på 1960-talet blev Nordiska sommarakademin, grundad 
år 1949 med Paul Diderichsen som en av de främsta tillskyndarna. Sommar-
akademin var det första samnordiska forumet där den s.k. nyare lingvistikens 
rön och teorier började diskuteras på bestående basis.2 

Uppkomsten av Svenskans beskrivning 
I förordet till förhandlingarna från SB-18 i Uppsala i oktober 1990 
(Thelander m.fl. 1991) uppges, att Forskningsnämnden för modern svenska 
”i snart 30 år haft ansvar för att raden av sammankomster inte bryts”. Detta 
är första gången Forskningsnämnden nämns som övergripande organisatör. 
Det förefaller som om Forskningsnämndens roll vid Svenskans beskrivning 
skulle ha uppstått under den senare hälften av 1960-talet, kanske vid den 
fjärde sammankomsten år 1967 eller vid den femte år 1969.3 

                          

 

2 Redan vid Det første Nordistmødet 1946 diskuterades dock relationerna mellan 
traditionell historisk nordistik och strukturalism på basen av ett inledningsanförande 
av Diderichsen (1950). 
3 Mats Thelander meddelade vänligen följande den 19 december 2008: ”När jag 
tittar i min gamla pärm med påskriften ’Forskningsnämnden för modern svenska’ 
finner jag som äldsta dokument ett ärvt sammanträdesprotokoll med nämnden från 
27 april 1969. Närvarande vid sammanträdet var Gösta Holm (ordf), Sture Allén, 
Karl-Hampus Dahlstedt, Bengt Loman (sekr), Carl Ivar Ståhle och Gun Widmark, 
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Vid Femtonde sammankomsten för svenskans beskrivning i Göteborg år 
1985 gav Bengt Loman (1985) en översikt över de fjorton första mötena. Här 
refererar jag kort några av Lomans centrala tankar. 

Svenskans beskrivning kom till år 1963 dels eftersom det länge funnits ett 
behov av aktivare internationell orientering, dels på grund av att intresset för 
det levande nuspråket ökat och inte vunnit genklang inom det traditionella 
ljudhistorisk-dialektologisk-filologiska paradigmet.4 Isoleringen mellan 
institutionerna upplevdes starkt negativt av den yngre generationen. 

                                                                                                                            

Kring år 1950 hade några licentiander och doktorander vid dåvarande 
Stockholms högskola bildat ett eget privatseminarium kallat Språkcirkeln (se 
härom Sigurd 2001:227) för studium och tillämpning av strukturella metoder 
à la Leonard Bloomfield, Zellig S. Harris, Eugene Nida och Kenneth Pike. 
Claes-Christian Elerts roll var viktig, likaså Bengt Lomans. Elert hade 
återkommit efter ett par år som svensklektor vid Georgetown University i 
Washington DC, där han träffat flera av den nordamerikanska struktural-
ismens stora namn som George Trager, Archibald Hill och Paul Garvin. Men 
början var svår för det som Loman kallade ”den lilla illegala forsknings-
gruppen”: 

Rörelsen kämpade i motvind. Ord som strukturell och fonem betraktades i tradi-
tionella kretsar som onödiga påhitt. (Loman 1985:45) 

 

 
och som adjungerade Sigurd Fries, Sven Öhman samt Benny Brodda, Lars Cleve 
och Bengt Nordberg. I § 6 diskuteras ’symposiernas innehåll och uppläggning’ och i 
§ 7 ’symposiehandlingarnas publicering’. Rimligtvis handlar det om Svenskans 
beskrivning. Men sannolikt fanns nämnden tidigare […] Bengt Nordberg […] var 
med åtminstone 1969 och han sätter nämndens instiftande i samband med en 
händelse 1966. Detta år startade Riksbankens jubileumsfond, och en delegation med 
representanter för ämnet nordiska språk vid olika universitet i Sverige uppvaktade i 
februari fonden i Riksdagshuset i Stockholm (Dahlstedt skildrar kortfattat tilldrag-
elsen i Nysvenska studier 59/60, 1980). Syftet tycks ha varit att hos den nybildade 
fonden plantera intresse för ett antal olika projekt inom det gemensamma forsk-
ningsprogrammet ’Svenska språket i nutidens samhälle’. Bengt Nordberg trodde att 
Forskningsnämnden i första hand tillkom för att samordna detta forskningsprogram 
men förmodligen i samma veva tog på sig uppgiften att också hålla i konferensserien 
Svenskans beskrivning. Om det här stämmer betyder det att Forskningsnämnden 
knappast i någon mer formell mening kan ha varit inkopplad på de tre första 
sammankomsterna för svenskans beskrivning (1963–1965); helt enkelt därför att den 
ännu inte hade inrättats. Med tanke på personalunionen mellan deltagarna i 
Svenskans beskrivning 1–3 och de blivande ledamöterna i Forskningsnämnden var 
däremot steget inte särskilt onaturligt. Här hade man en informell och kanske väl 
sluten symposieserie å ena sidan och ett nytt samarbetsorgan för forskningsprojekt 
med nusvensk inriktning å den andra; varför inte knyta ihop dem?” 
4 Jämför också Josefson 1978, Josephson 1989, Sigurd 2001 och Haapamäki 2010. 
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Det var inte rent teoretiska eller filosofiska problem som lockade den lilla 
Stockholmsgruppen, utan det var den praktiska tillämpningen av deskriptiva 
metoder på ett konkret språkmaterial. Talspråk och prosodi var speciellt 
viktiga som testbädd för de deskriptiva metoderna. Det dåtida diskussions-
klimatet beskriver Loman med följande anekdot: 

Man ville ha ett möte där man slapp offra tid på att bemöta invändningar från 
sofister som försäkrade dels att det där var fel, dels att det var just så man alltid 
gjort. Som Bertil Malmberg en gång sa: om di [sic] åtminstone kunde nöja sig 
med ett av argumenten. (ibid.:46–47) 

 
Den första konferensens något vidlyftiga namn var Sammankomst för att 
dryfta frågor rörande svenskans beskrivning. Namnets upphovsman var Carl 
Ivar Ståhle, ”som med detta förslag avslutade ett skämtsamt eftersnack om 
hur man borde undvika ordet symposium för att inte i onödan utmana purist-
erna” (ibid.:49). 

Den första sammankomsten ordnades i Stockholm i Svenska språk-
nämndens lokaler den 8–9 juni 1963. Organisatörerna var Institutionen för 
nordiska språk och Institutionen för allmän och tillämpad språkvetenskap 
(allmänna avdelningen) vid Stockholms universitet. Nio deltagare kom från 
Stockholm, en från Uppsala och tre från Lund. Deltagarna var, uppräknade i 
den ordning de förekommer i konferensvolymen, John Lotz (primus motor 
bland organisatörerna, t.f. professor i allmän och tillämpad språkvetenskap 
vid Stockholms universitet detta läsår), Gunnar Fant, Björn Lindblom, Sven 
Öhman, Eva Gårding, Hans Karlgren, Göran Hammarström, Gösta Holm, 
Claes-Christian Elert, Bengt Loman, Carl Ivar Ståhle och Sten Malmström. 

Det starka inslaget av fonetiker frapperar och det syntes också i ämnena 
för föredragen: akustisk analys av svenskt tal, koartikulation, talhastighet, 
nedteckning av talspråk, talspråkssyntax, morfofonematiska växlingar i 
svenskan, räkneordens morfosyntax, adjektivkombinationer, sats och bisats. 
Också den strukturalistiska referensramen är påtaglig. Den ämnesmässiga 
kontrasten jämfört med tidigare filologmöten och andra möten var uppenbar. 

Från den första sammankomsten kom en anspråkslöst duplicerad 93-sidig 
mötesvolym ut år 1964, redigerad av Claes-Christian Elert med titeln i 
Ståhles anda och en aning pleonastisk vad beträffar mötesnumreringen: För-
handlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans 
beskrivning I. Första sammankomsten, Stockholm 1963 (figur 1). I volymen 
publicerades 13 av 18 hållna föredrag. 

Den här volymen återgav (för första och sista gången) också diskussions-
replikerna, på basen av Sven Mossige-Norheims stenografiska referat. Så här 
föll replikerna t.ex. då Sven Öhman och Hans Karlgren diskuterade tekniken 
för att undersöka pauser i tal: 

Öhman: Jag har undersökt pauser i tal en del. Jag är säker på att en elektro-
ingenjör kan göra en liten låda som kan mäta längden på varje paus. 
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Figur 1. Den första mötesvolymen 

Karlgren: På det kan jag svara, att vi på fonetiska institutionen i Uppsala har 
gjort en sådan låda. Den ger inte svar på detta. Hur man än justerar in den 
kritiska nivån för dess känslighet ger den ändå inte det vi subjektivt kallar paus. 

Öhman: Man kanske får lov att sätta in ett filter. 
Karlgren: Visa mig ett filter som analyserar syntax. 

 
Redan 10 månader efter SB-1 sammankom i april 1964 SB-2 i Lund, med 

Bengt Loman och Bengt Sigurd som sammankallare. Härom meddelar 
Sigurd (personlig kommunikation 7/12 2008) bl.a. följande: 

1964 var fortfarande något av ett underjordiskt möte. Det började kaotiskt med 
att vissa som tidigare inte alls visat intresse för modern lingvistik klagade över 



42 Svenskans beskrivning 30 

att de inte fått inbjudan – mötet hade visst fått ett alltför litet anslag av forsk-
ningsrådet. 

 
Pionjärmötet hade blivit en tradition i vardande. 

Konferensplatser och -tider 
Tabell 1 återger mötesplatserna och -tiderna genom åren. (Konferensnamnet 
förkortas ibland till SB-1 etc.) Konferenserna har hållits fyra gånger var i 
Göteborg, Lund, Stockholm och Uppsala, tre gånger var i Umeå och Åbo, 
två gånger var i Helsingfors och Linköping samt en gång var i Vasa, Växjö 
och Örebro. De gamla universiteten i Uppsala och Helsingfors var lång-
samma med att komma igång med den s.k. moderna lingvistiken, Uppsala 
var arrangör för första gången först vid SB-4 år 1967 och Helsingfors för 
första gången först vid SB-13 år 1981 (jämför Hovdhaugen m.fl. 2000:566 
och Haapamäki 2010.).5 

Tabell 1. Konferensplatser och -tider 

Nr Stad Datum  Nr Stad Datum 

1 Stockholm 8–9/6 1963  16 Linköping 22–23/10 1987 

2 Lund 11–12/4 1964  17 Åbo 18–19/3 1989 

3 Göteborg 23–24/10 1965  18 Uppsala 25–26/10 1990 

4 Uppsala 7–8/10 1967  19 Stockholm 2–3/4 1992 

5 Stockholm 26–27/4 1969  20 Umeå 2–3/12 1993 

6 Umeå 2–3/10 1970  21 Helsingfors 11–12/5 1995 

7 Åbo 7–8/4 1972  22 Lund 18–19/10 1996 

8 Lund 20–21/4 1974  23 Göteborg 15–16/5 1998 

9 Göteborg ?–?/10 1975  24 Linköping 22–23/10 1999 

10 Uppsala 22–23/4 1977  25 Åbo 11–12/5 2001 

11 Stockholm 27–28/10 1978  26 Uppsala 25–26/10 2002 

12 Umeå 18–19/4 1980  27 Växjö 14–15/5 2004 

13 Helsingfors 9–11/10 1981  28 Örebro 14–15/10 2005 

14 Lund 21–22/10 1983  29 Vasa 4–5/5 2007 

15 Göteborg 11–12/10 1985     
 

Territoriella landvinningar har gjorts under de senaste åren genom att SB-
27, -28 och -29 ordnats i respektive Växjö, Örebro och Vasa. Nordistik 

                          
5 På samma sätt tog Helsingfors universitet rundlig tid på sig att för första gången 
ordna de finländska nationella språkvetenskapsdagarna. Premiären var det femte 
mötet år 1977 (Karlsson 2004). 
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undervisas också vid de finskspråkiga universiteten i Joensuu, Jyväskylä, 
Tammerfors och Uleåborg, men där har SB inte ännu anordnats. 

Mellan SB-1 och SB-2 var det bara 10 månader, annars har intervallet 
hållit sig mellan 17 och 24 månader med 18 månader som median. Fem 
gånger har det gått fulla två år mellan två på varandra följande konferenser, 
men det är mera än 20 år sedan detta senast inträffade. Sedan SB-21 i 
Helsingfors i maj 1995 har det blivit kutym att SB hålls alternerande i maj 
och i september följande år, dvs. med ett månadsintervall på turvis 17 eller 
19 månader. 

Med undantag av SB-2 år 1964 har mötet alltid räckt två dagar. 

Konferensens namn 
Namnet har varierat förvånansvärt mycket under årens lopp (tabell 2). De 
fem första sammankomsterna lystrade till samma namn. Vid SB-6 i Umeå 
1970 introducerades siffran 6 som konferensnummer i stället för ordnings-
talet, som dock återinfördes redan vid SB-7 i Åbo 1972. Kutymen växlade 
ända till SB-13 år 1981. Från och med detta årtal användes konsekvent det 
bokstaverade ordningstalet – ända till den trettionde sammankomsten i 
Stockholm hösten 2008, som återinförde siffran: 30:e sammankomsten för 
svenskans beskrivning. 

Tabell 2. Konferensens namn 

Namn  Årtal 

Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 1963 

Andra … femte sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans 
beskrivning 

1964–1969 

Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 6 1970 

Sjunde sammankomsten för svenskans beskrivning 1972 

Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 8 1974 

Nionde sammankomsten för svenskans beskrivning 1975 

Tionde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans 
beskrivning 

1977 

Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 11, 12 1978, 1980 

Trettonde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans 
beskrivning 

1981 

Fjortonde sammankomsten för svenskans beskrivning 1983 

Femtonde … Tjugonionde sammankomsten för svenskans beskrivning 1985–2007 
 

Också annan variation kan ses. År 1972 förenklades namnet till Sjunde 
sammankomsten för svenskans beskrivning, men 1974 återupptogs det gamla 
namnet. 1975 förenklades det igen, 1977 återgick man till det ursprungliga, 
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som stod sig till SB-13 år 1981. Från och med SB-14 år 1983 har det kortare 
namnet använts. 

Konsekvensen av denna brokighet är att det inte finns ett allmänt veder-
taget officiellt konferensnamn. I folkmun är det förstås Svenskans beskriv-
ning som gäller. 

Deltagare och föredrag 
Deltagarantalet har inte rapporterats systematiskt i konferensvolymerna. 
Uppgifter om detta saknas för tolv möten.6 SB-1 hade tretton deltagare, SB-3 
30, SB-7 111, SB-12 120, SB-15 160. Härefter har antalet varierat mellan 
150 och 200, med undantag bara för SB-29 i Vasa 2007 med 120 deltagare. 
Fyra gånger rapporteras 200 deltagare, två gånger i Uppsala samt en gång 
var i Göteborg och Helsingfors. 

Antalet muntligen hålla föredrag (inklusive plenarföredrag) vid de första 
29 mötena är 866. Av dessa har 736 (85 procent) publicerats i konferens-
volymerna.7 59 föredrag (8 procent) har hållits av flera än en talare, bara fem 
föredrag (0,7 procent) av flera än två talare. Nordistisk språkforskning är 
med andra ord individualforskning. Antalet olika talare är sammanlagt 435, 
vilket ger en fingervisning om storleken på yrkesgruppen ”forskare i svenska 
språket”. Man kan anta att nästan alla sådana någon gång uppträtt på 
Svenskans beskrivning. 

Tabell 3 upptar namnen och antalet föredrag som de flitigaste talarna 
bidragit med. Gränsen har jag satt vid minst fyra föredrag. Tabell 4 visar att 
mera än hälften (261, 60 procent) av föredragshållarna uppträtt en enda gång 
vid Svenskans beskrivning. Ett drygt hundratal språkforskare har uppträtt tre 
eller flera gånger vid Svenskans beskrivning. Detta antyder att de aktiva 
skråmedlemmarnas antal är mellan 100 och 200. Intrycket blir att ”troheten” 
mot Svenskans beskrivning inte är speciellt stark bland nordister. Den viktig-
aste funktionen för Svenskans beskrivning är som forum för unga nordister. 

Detta kan jämföras med situationen i Finland. I min analys (Karlsson 
2004) av motsvarande institution i Finland, de första trettio mötena av Kieli-
tieteen päivät (Språkvetenskapsdagarna, med början 1972, arrangeras 36:e 

                          
6 Också i andra avseenden är dokumentationen ofta bristfällig, t.ex. vad beträffar 
deltagare, programmets uppbyggnad samt titlar på föredrag som inte publicerats. Det 
förefaller som om akribin förslappats under decennierna kring millennieskiftet. Den 
utvecklingen fick sin början i slutet på 1960-talet, när anspråkslöst duplicerade insti-
tutionsserier började publiceras. Likaså har det visat sig omöjligt att hitta bild-
material från Svenskans beskrivning. – Detta står i kontrast till den exakthet, med 
vilken händelserna under de nio nordiska filologmötena dokumenterades från 1876 
till 1950. 
7 Titlarna på de 736 publicerade föredragen är tillgängliga i form av en Excelfil via 
min hemsida: <http://www.ling.helsinki.fi/~fkarlsso/SBpapers.xls>. 
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Tabell 3. De flitigaste föredragshållarna 

9 Lars Melin 5 Mikko Kuronen 4 Jens Allwood 

8 Åke Viberg 5 Karin Aijmer 4 Jan Anward 

7 Ulla Melander Marttala 5 Kari Leinonen 4 Irma Sorvali 

7 Ulf Teleman 5 Jan Lindström 4 Hans Götzsche 

7 Sture Allén 5 Jan Einarsson 4 Gunnel Källgren 

7 Lars-Gunnar Andersson 5 Hans Karlgren 4 Görel Bergman-Claeson 

4 Eva Östlund-
Stjärnegårdh 

7 Håkan Åbrink 5 Hanna Lehti-Eklund 

7 Christer Platzack 5 Eva Gårding 
4 Elsie Wijk-Andersson 7 Benny Brodda 5 Erik Andersson 
4 Ebba Lindberg 6 Ulla Ekvall 5 Britt-Louise Gunnarsson 
4 Catrin Norrby 6 Kristina Nikula 5 Björn Melander 
4 Bosse Thorén 6 Kerstin Norén 4 Ulla-Britt Kotsinas 
4 Bo Ralph 6 Judith-Ann Chrystal 4 Sven-Göran Malmgren 
4 Björn Hammarberg 6 Gunilla Byrman 4 Sirpa Koiranen 
4 Bengt Loman 6 Gösta Bruce 4 Olle Engstrand 
4 Anne-Marie Londen 6 Claes-Christian Elert 4 Mirja Saari 

5 Per Linell 4 Lena Ekberg 

Tabell 4. Antalet föredrag per föredragshållare 

Antal föredrag Antal föredragshållare 

1  261 
2  80 
3  45 
4  22 
5  12 
6  7 
7  6 
8  1 
9  1 

 Summa 435 

gången år 2009), kom det fram att en lingvist deltagit med föredrag 28 
gånger, en 21 gånger, en 18 gånger och 17 lingvister mellan tio och 17 
gånger. Liksom vid Svenskans beskrivning utgörs majoriteten av forskare i 
modersmålet (= finska) eller allmännare lingvistik. 

Kielitieteen päivät är mer inrotad i Finland än Svenskans beskrivning är i 
Sverige. Detta syns i antalet föredrag, som på 2000-talet vid Kielitieteen 
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päivät hela tiden överstigit 100 per möte, i det totala antalet föredrag (cirka 
1600 mot 866) och det totala antalet olika talare (cirka 770 mot 435).8 En 
skillnad mellan Kielitieteen päivät och Svenskans beskrivning är dock, att 
den förra konferensserien har en starkare allmänlingvistisk prägel (de tre 
flitigaste talarna är allmänlingvister) och ibland förekommer det också 
föredrag relaterade till andra språk än finskan. 

Under de fjorton första SB-sammankomsterna höll 140 olika föredrags-
hållare 236 publicerade föredrag. Under de följande femton sammankomst-
erna växte både antalet talare och antalet publicerade föredrag med cirka 200 
procent, till respektive 435 och 736. Denna ökning avspeglar dels en tillväxt 
i antalet nordister, dels en intensifiering av de vetenskapliga kontakterna. 

Av de 736 föredragen har sex hållits på engelska, tre på danska och ett på 
norska, resten (726; 98,6 procent) på svenska. 

Förhandlingarna (mötesvolymerna) 
Figur 2 visar de 29 volymerna radade efter varandra. Slutresultatet blir en 
imponerande, 57 cm lång rad. Bilden visar också att volymernas utseende 
varierat en hel del genom åren. De första fyra volymerna var enkla sten-
cilerade rapporter. Den första tryckta volymen är SB-5 från år 1969. SB-7 
publicerades som nummer 23 i Folkmålsstudier år 1973. SB-9 och SB-10 
publicerades som respektive Nysvenska studier 55–56 och Nysvenska studier 
57 1975–1976 och 1977. 
 

 
Figur 2. De första 29 mötesvolymerna 

                          
8 Cirkatalen för Kielitieteen päivät är uppskattningar för 29 möten eftersom stati-
stiken i Karlsson (2004) omfattar 30 möten medan föreliggande artikel omfattar 29 
SB-möten. 
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Vid SB-17 i Åbo 1989 beslöt Forskningsnämnden för modern svenska att 
förhandlingarna från och med SB-18 skulle ges ut under mera ordnade 
former och i en serie med standardiserat yttre. Avtal härom träffades med 
Lund University Press, men det har inte förverkligats till fullo. 

Ovan konstaterades, att namnskicket för konferensserien varierat. I tabell 
5 förtecknas titlarna på förhandlingarna (mötesvolymerna), betydande varia-
tion kan ses. Från och med SB-18 har namnet varit Svenskans beskrivning 
18. Förhandlingar vid Artonde sammankomsten för svenskans beskrivning 
(och motsvarande). Före detta har variationen varit stor: undertitel såsom 
Första sammankomsten förekom två gånger, sammankomst har stavats med 

Tabell 5. Titlarna på mötesvolymerna 

Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning I. 
Första sammankomsten 

Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning II. 
Andra sammankomsten 

Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning III, 
IV 

Svenskans beskrivning 5, 6. Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor 
rörande svenskans beskrivning 5, 6 

 Förhandlingar vid Sjunde sammankomsten för svenskans beskrivning  

Svenskans beskrivning 8. Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande 
svenskans beskrivning 8 

Förhandlingar vid nionde sammankomsten för svenskans beskrivning 

Svenskans beskrivning 10. Förhandlingar vid tionde sammankomsten för att dryfta 
frågor rörande svenskans beskrivning 

Svenskan i modern belysning. Fem översikter från Tionde sammankomsten för 
svenskans beskrivning 

Svenskans beskrivning 11. Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor 
rörande svenskans beskrivning 11 

Svenskans beskrivning 12. Förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor 
rörande svenskans beskrivning 12 

Förhandlingar vid trettonde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans 
beskrivning 

Svenskans beskrivning 14 

Svenskans beskrivning 15. Förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor 
rörande svenskans beskrivning 

Svenskans beskrivning 16. Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor 
rörande svenskans beskrivning 

Svenskans beskrivning 17. Förhandlingar vid Sjuttonde sammankomsten för att dryfta 
frågor rörande svenskans beskrivning 

Svenskans beskrivning 18. Förhandlingar vid Artonde sammankomsten för svenskans 
beskrivning 



48 Svenskans beskrivning 30 

litet eller stort s, likaså sammankomstens ordningstal med liten eller stor 
bokstav, huvudtiteln Svenskans beskrivning introducerades vid SB-5 men har 
ibland bortlämnats, att dryfta frågor rörande bortlämnades första gången vid 
SB-7 men systematiskt från och med SB-18, vid SB-14 användes bara 
huvudrubriken Svenskans beskrivning 14. 

Teman och praktiska innovationer 

Med ”praktiska innovationer” avses här unika drag eller förändringar i 
konferensens eller konferensvolymens struktur, och med ”tema” de fokus-
områden som ibland formulerats (se tabell 6). 

Tabell 6. Teman och praktiska innovationer 

Nr År Tema Innovationer 

1 1963  diskussionsreferat 

5 1969  för första gången tryckta 
förhandlingar 

7 1972  sektioner för första gången 

10 1977  plenarföredrag för första 
gången 

12 1980 Svenskan i Sverige och svenskan i 
Finland 

tema för första gången 

13 1981 Svenska språkets historia efter 1950  

16 1987 Svenska språket i bruk  

18 1990 Svenska på alla plan konferensnamnet fixeras, 
posters, sammandrag på 
engelska 

21 1995 Språk i kontakt  

22 1996 Svenska i skolan  

23 1998 Språket och massmedierna  

24 1999 Svenska Akademiens Grammatik  elektronisk publikation 

25 2001 Svensk-finsk språkkontakt genom 
tiderna 

 

26 2002 Svenskan i ett mångspråkigt Sverige  

27 2004 Svenska – lokalt och globalt  

28 2005 Svenska i utbildning  

29 2007 Språken i språket  
 

Som redan noterats fördes för första och enda gången diskussionsreferat 
vid SB-1. Vid SB-7 i Åbo år 1972 hade deltagarantalet redan vuxit över 100 
och nu infördes sektioner med parallella föredrag (sådana förekom redan på 
1800-talet vid de Nordiska filologmötena). År 1977 kom plenarföredragen 
(som likaså har gamla hävder). Vid SB-12 år 1980 förekom för första gången 
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ett förhandsdefinierat tema, Svenskan i Sverige och svenskan i Finland, men 
varken då eller senare har arrangörerna strikt krävt att alla plenar- eller 
sektionsföredrag skall ansluta sig till temat. 

SB-18 1990 markerade den definitiva mognadspunkten för Svenskans 
beskrivning, eftersom konferensens och konferensvolymens namn fixerades 
av Forskningsnämnden för modern svenska. Dessutom förekom det för 
första gången en posterutställning samt engelskspråkiga sammandrag i kon-
ferensvolymen. Från och med SB-26 har sådana dock inte publicerats. Den 
enda elektroniska publiceringen av förhandlingarna är från SB-24 i Lin-
köping 1999. 

Efter 1980 har det blivit vanligare med ett tema, från och med SB-21 år 
1995 undantagslöst. Givet att utgångspunkten för Svenskans beskrivning var 
det sena strukturalistiska genombrottet inom svensk nordistik och då speci-
ellt grammatikbeskrivning, fonetik och fonologi, är det överraskande att det 
valda temat bara en gång varit grammatikrelaterat, år 1999, då fokus var på 
den nyutkomna Svenska Akademiens grammatik. De flesta teman har berört 
språkanvändning, variation och flerspråkighet, ofta i relation till utbildning 
eller medier. Denna tendens till instrumentalisering av disciplinen har sin 
bakgrund i allmänna tendenser i det sena 1900-talets lingvistiska utveckling.  

Innehållslig utveckling 

Den intressantaste frågan gäller innehållslig utveckling vid Svenskans 
beskrivning. När har viktiga teoretiska eller deskriptiva innovationer mani-
festerat sig första gången? Hur varaktiga har de blivit? Vilka är trenderna? 
Nuläget? 

Bengt Lomans (1985) analys av de första fjorton sammankomsterna är på 
många sätt belysande. Som pionjär och en av dem som startade mötesserien 
hade han en utomordentlig överblick. I vad som följer skall jag på lämpliga 
ställen bygga på Lomans analys. 

Som redan nämndes har jag infört de 736 publicerade föredragen i en 
databas. En approximation av tyngdpunkterna vid Svenskans beskrivning får 
man genom en enkel kvantitativ analys av de vanligaste ordfamiljerna är i 
föredragens titlar (tabell 7).9 

Tal och samtal har sammanlagt ett hundratal förekomster men det har 
också skriven text och andra skrivrelaterade teman. De språkliga kanalerna 
är alltså jämnstarka. Ser man på de traditionella språkliga nivåerna förefaller 
syntax (inklusive grammatik, sats, mening) vara populärast, följt av lexiko-
logi (ord), diskurs (samtal), fonetik (inklusive prosodi), semantik och morfo-
logi. Av de regionala varieteterna är finlandssvenskan mest framme. 

                          
9 Med ordfamilj menas här ordfamiljens grundläggande lemma med alla dess böj-
ningsformer, avledningar och sammansättningar inkluderade. 



50 Svenskans beskrivning 30 

Tabell 7. De vanligaste ordfamiljerna i föredragstitlarna vid SB-1–SB-29 

275 svenska 31 elev 15 prosodi 13 semantik 9 metod 

64 tal 29 finlandssvenska 15 sats 12 betydelse 8 översätta 

61 text 28 syntax 14 andraspråk 12 invandrare 7 genre 

46 ord 21 grammatik 14 mening 11 fonologi 7 fonetik 

39 samtal 19 barn 13 finska 11 morfologi  

35 skriva 19 variation 13 dialekt 11 fackspråk  
 

Starkt närvarande är funktionella och tillämpade lingvistiska aspekter 
fokuserade på elevspråk, barnspråk, variation, andraspråk, invandrarspråk, 
fackspråk och översättning. Lingvistikens vändning från det rent formella 
mot det funktionella från och med 1970-talet syns i ämnesvalen för 
Svenskans beskrivning. Vändningen kom snabbt, givet att upprinnelsen för 
SB var intresset för strukturalism-generativism. Till denna vändning skall 
jag återkomma efter att ha analyserat bidragen med fonologiskt och 
grammatiskt innehåll, som fokuserar på analys av språksystemet snarare än 
på att beskriva specifika språkbrukssituationer eller texttyper. 

Fonetiken och fonologin hade en stark position speciellt vid SB-1. Seder-
mera har denna andel minskat, bl.a. beroende på konferensserien Nordisk 
prosodi. Dock förekommer det fonetisk-fonologiska presentationer vid 
Svenskans beskrivning. Ett tiotal har berört svenskans ordaccenter, en hand-
full behandlar kvantitetsförhållanden och femton övriga prosodiska frågor. 
Fram till början på 1970-talet förekom flera, speciellt generativt (morfo-) 
fonologiska föredrag. 

Morfologin har inte varit särskilt populär. Sammansättningar har behand-
lats i en handfull föredrag, avledningsmorfologin några gånger. Lika säll-
synta har analyserna varit av enskilda morfologiska kategorier som genus, 
kasus och komparation. 

Syntaxen har däremot behandlats flitigt, uppemot 200 gånger (tabell 8). 
Det säger sig självt att syntax, semantik, morfologi och diskurs överlappar – 
tabellerna skall därför inte uppfattas alltför kategoriskt utan som antydningar 
om tendenser. 

Tre syntaktiska favoritteman är lätta att urskilja: (i) meningens och 
satsens grundstruktur (speciellt samspelet mellan verb och nominala sats-
delar), (ii) ordföljd och (iii) informationsstruktur. Partiklarna har också till-
dragit sig uppmärksamhet. Allt mer har de syntaktiska analyserna påverkats 
av funktionella och diskursanalytiska perspektiv snarare än av rent formella, 
som ofta var fallet under den generativa syntaxens tidevarv. Syntaktiska 
transformationer har inte avhandlats mer än tre gånger, senast vid SB-13. 

De funktionellt orienterade föredragen har dominerat. De kan definieras 
via forskningsobjektet, dvs. typ av språkbruk(are) eller talsituation. Samtals-
analysen har varit en verklig favorit, med bl.a. elevsamtal, gruppsamtal, 
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Tabell 8. Syntaxrelaterade teman i SB-1– SB-29 

sats 16  hjälpverb 4  topik 6  subjekt 5  substantiv 6  

informations- 
struktur 3  

bisats 6  nominal- 8  objekt 3  adjektiv 10 

mening 14  fras 6  predikativ 5  pronomen 7  
ordföljd 2  verb- 28  partikel 8  adverbial 3  preposition 8  
kausativitet 2  dependens 1  
aktionsart 5  konstruktion- 9  

passiv 5  

supinum 2  

språkbadssamtal, kvartssamtal, studiosamtal, läkar-patientsamtal, telefon-
samtal, privatsamtal och vardagssamtal som material. 

En annat populärt objekt är barnspråk: barnböcker, språket på barnmats-
förpackningar, syntax, barnträdgårdslärares språkbruk och mor–barn-
dialoger. Det har förekommit ett hundratal föredrag om språkinlärning och 
undervisning i skola eller andraspråksmiljöer. 

Berättelser har varit uppe ett femtontal gånger, sammaledes fackspråks-
undersökningar. Många textgenrer har undersökts: brukstext, elevtext, EU-
text, facktext, hyllningstext, hypertext, lagtext, ledartext, läkemedelstext, 
myndighetstext, nyhetstext, reklamtext, studenttext, webbtext, brevspråk, 
affärsspråk, avhandlingsspråk, dagspress, dialogspråk, föredragningslistor, 
muminserier, musikrecensioner, föreningsspråk, myndighetsspråk, poesi-
språk, författningsspråk, predikospråk, lokalradiospråk, toalettklotter, psalm-
boksspråk, sportspråk, tentamenssvenska, tidningsspråk samt valaffischer. 
Denna brokiga samling visar mer än klart, att empiriskt inriktad textling-
vistik och stilistik är en tyngdpunkt. Många av dessa föredrag rör syntaxen. 

Vad beträffar regionala varieteter har finlandssvenskan behandlats mest, 
närmare 50 gånger. Andra varianter som analyserats är amerikasvenska, 
centralsvenska, dalmål, göteborgska, stockholmssvenska, kvarkendialekter, 
närpesdialekten, örebrodialekten, orsamålet, sydsvenska, rikstalsvenska och 
småländska. 

Överraskande att konstatera är att det förekommit bara ett tiotal föredrag 
med förleden socio- i titeln. Sociolingvistiken i vidare bemärkelse har förstås 
varit populärare än så, hit kan man hänföra också de föredrag som på senare 
tid behandlat Rinkebysvenska och blattesvenska. 

Kronologisk resumé 

Den generaliserande uppställningen i tabell 9 visar vad som varit typiskt 
eller nytt för Svenskans beskrivning genom tiderna. Mestadels används bara 
stickord ur föredragsrubrikerna. Tabellens innehåll är så till vida brokigt att 
där ingår både studieobjekt och teoretiska perspektiv. 
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Tabell 9. Svenskans beskrivning i form av stickord 

1963 fonem, morfofonologi, morfem, akustisk analys, talspråk, prosodi 

1964 homonymi, morfologi, morfofonologi, grafem, prosodem, junktur 

1965 restmorfem, generativ grammatik, datalingvistik 

1967 transformationsgrammatik (4/10), affärsspråk, satsfläta, fonetik 

1969 talsituation, tidningsvokabulär, sociolingvistik 

1970 nästa hälften av föredragen generativa, experimentell metod, barnspråk 

1972 kritik av generativism, läsbarhet, språkförändring 

1974 Talbanken, tvåspråkighet, etermediernas språk 

1975 talakter, invandrarspråk, lexikalisering 

1977 kommunikationsverb, textbyggnad, språktypologi 

1978 begriplighet, dependens, kontext, semantik 

1980 manligt och kvinnligt, avstavning, anakoluter 

1982 invandrarsvenska, språk och arbete, samtal, sociolingvistiska metoder 

1983 svenska för döva, faktoranalys 

1985 vaghetsmarkörer, ytstrukturgrammatik 

1987 samtal, referensstrategi, elevspråk, Rinkebysvenska 

1989 svenskans lexikala profil, samtal, textanalys 

1991 syntax, SUC (Stockholm/Umeå-korpusen) 

1992 samtalsanalys 

1993 svenskan i perspektiv, SB-20 

1995 svenskan i Europa, prosodi, attityder, strategier, översättning, stil 

1996 svenskan i skolan, svenska som andraspråk 

1998 ordföljd, samtal, strategier, genreanalys 

1999 EU-svenska, Svenska Akademiens grammatik 

2001 svensk-finsk språkkontakt, dialekter, webbdata 

2002 svenskan i ett mångspråkigt Sverige 

2004 svenska – lokalt och globalt 

2005 svenska i utbildning, samtal på nätet 

2007 språken i språket, datorkommunikation, mobilkommunikation 
 

De första mötena var klart strukturalistiska enligt nordamerikansk modell 
och kretsade främst kring fonem, morfem, morfofonologi, fonetiken inte att 
förglömma. Redan 1965 dök den generativa grammatiken upp, i form av 
Sven Öhmans föredrag ”Generativa regler för det svenska verbets fonologi 
och prosodi”. Då skedde också datalingvistikens intåg genom Benny 
Broddas föredrag ”Magnetbandsversionen av SAOL” och Björn Hammar-
bergs ”Maskinell generering av böjningsformer och identifikation av ord-
klass”. Ulf Teleman talade om ”Syntagmer utan namn” och föreslog bl.a. 
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termen nominal för sådant material som kan fungera som subjekt och objekt 
samt efter preposition. 

År 1967 berörde fyra föredrag av tio transformationsgrammatiken. Sture 
Allén presenterade verksamheten vid Forskningsgruppen för modern 
svenska i Göteborg. Detta var den första projektpresentationen. Ett nytt 
tidevarv hade inletts i humanistisk forskning, som man kunde kalla projekti-
fiering. Ebba Lindberg talade om ”Satsflätans teori”, ett ämne som åter-
kommit flera gånger. 

År 1969 introducerades sociolingvistiken av Bengt Loman och Jan 
Einarsson. År 1970 upplevdes den generativa klimaxen då nästan hälften av 
föredragen (10/21) var generativa, bl.a. Stig Eliassons och Nancy LaPelles 
”Generativa regler för svenskans kvantitet”. Kerstin Severinsson gav en 
transformationsgrammatisk tolkning av satsflätor. Ragnhild Söderbergh pre-
senterade projektet barnspråkssyntax. Ulf Teleman introducerade den experi-
mentella metoden i ”Satsens konstituenter. Två experiment”. 

År 1972 kritiserade Per Linell det generativa paradigmet i ”Fonem eller 
underliga representationer” och Christer Platzack talade om läsbarhet. Två 
föredrag (Gun Widmark, Sture Ureland) handlade om språkförändring, dia-
krona ämnen hade inte behandlats under SB-1–SB-6. Margareta Westman 
talade utgående från projektet Skrivsyntax om oregelbundna meningar. 

År 1974 ställde Eva Gårding m.fl. frågan om skåningarna talar svenska. 
Svaret blev ja – men på ett östdanskt prosodiskt substrat. Tvåspråkighets-
forskningen gjorde entré. Ett mera esoteriskt ämne behandlades av Rolf 
Hedquist, ”Om citationstecken”. År 1975 talade Jan Anward och Per Linell 
om lexikaliserade fraser i svenskan, den artikeln hör till de mest citerade SB-
artiklarna (Anward och Linell 1976). Lars-Gunnar Andersson introducerade 
talaktsteorin. Anne-Marie Thunberg behandlade i ”Samhällets krav på 
utforskning av svenskan” språklig underprivilegiering och behovet av 
språklig kreativitet. 

År 1977 talade Jens Allwood om kommunikationsverb, Nils Jörgensen 
om textbyggnad och Åke Viberg om svenskan i språktypologiskt perspektiv 
– ett perspektiv som för övrigt inte många andra än han och Björn 
Hammarberg behandlat vid Svenskans beskrivning. Eftersom SB-10 var ett 
jubileumsmöte vid jämna år, hölls fem översiktsföredrag: Ulf Teleman om 
grammatikens tillstånd och behov, Bengt Sigurd om textens dynamik, Sven 
Öhman om aktuell fonetikforskning, Bengt Loman om språkmöte och språk-
variation samt Stig Eliasson om svensk kontrastiv lingvistik. 

Inslaget av allmänlingvister och fonetiker var starkt i början. I slutet på 
1970-talet började Svenskans beskrivning få en mera utpräglat nordistisk 
karaktär. Som nedan framkommer började det på 1970-talet i ökande grad 
uppstå nya mötesserier specialiserade på lingvistiska delområden. 

År 1978 behandlades semantiska spörsmål i mer än hälften av föredragen. 
Britt-Louise Gunnarsson presenterade en metod för att mäta begriplighet i 
lagtext och Gunnel Källgren analyserade textlingvistiskt innehållet i plats-
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annonser. 1980 presenterades flera projekt: En svensk referensgrammatik, 
Populära böcker för pojkar och flickor och Äldre nysvensk syntax. Genus-
aspekten kom fram i flera i föredrag, t.ex. Kerstin Nordins ”Manligt och 
kvinnligt i talat offentligt språk”. Benny Brodda diskuterade principerna för 
svensk avstavning. 

År 1982 behandlade Jonas Löfström innehållskategorier i samtal, första 
gången denna form av språkanvändning diskuterades explicit vid Svenskans 
beskrivning. Flera föredrag var relaterade till temat språk och arbete. Mats 
Thelander diskuterade sociolingvistiska metoder för att beskriva nutids-
historia. Denna typ av problematiserande metod- och teoridiskussion har inte 
varit speciellt vanlig. 

År 1983 presenterade Kristina Svartholm projektet Svenska som målspråk 
för döva. Olle Hammermo diskuterade användningen av faktoranalys i 
sociolingvistiken, ett exempel på metoddiskussion. 

År 1985 hölls jubileumssammankomsten SB-15 med Bengt Lomans 
översikt, Tor Hultmans plenarföredrag ”Skolan och svenskans beskrivning” 
samt ett inledningsanförande av kulturminister Bengt Göransson, som på 
regeringens vägnar framförde en hälsning till deltagarna. Han betonade bl.a. 
att skolans svenskämne borde vara ett språkämne snarare än ett kommunika-
tionsämne, och att man i tvåspråkighetsdiskussionen måste komma ihåg att 
det är fråga om individens, inte samhällets tvåspråkighet. 

År 1987 plenartalade Kurt Johannesson om den klassiska retoriken och 
svenskan och Bengt Nordberg om samtal i institutionella miljöer. Vid mötet 
hölls också flera andra föredrag om samtal, vilket skulle bli ett åter-
kommande tema. Claes-Christian Elert berörde förändringarna i svenskans 
uttal under de senaste hundra åren. Elisabeth Ahlséns tema var referens-
strategier hos afatiker. Begreppet ”strategi” har vid senare sammankomster 
återkommit: översättningsstrategi, inlärningsstrategi, sammanfattningsstra-
tegi, inlåningsstrategi, lärarstrategi, övertalningsstrategi, inledningsstrategi, 
argumentationsstrategi, fråga som strategi, skrivstrategi osv. Sven 
Strömqvists föredrag handlade om svenska i ett ontogenetiskt perspektiv. 
Ulla-Britt Kotsinas analyserade Rinkebysvenskan. 

År 1989 talade Åke Viberg om svenskans lexikala profil, en artikel som 
ofta citerats (Viberg 1990). Per Linell plenartalade om samtalsanalysens 
principer. Många föredrag handlade om textanalys, t.ex. litterär dialog 
(Anne-Marie Londen), metaforer i facktext (Marianne Nordman), kognitiv 
analys av facktext (Björn Melander), pragmatiska mönster i medicinska 
artiklar (Britt-Louise Gunnarsson), predikospråk (Helena Jarl), aktig-ord i 
översättningar (Gunvor Nilsson). 

År 1991 höll Christer Platzack ett plenarföredrag om nutida svensk 
syntaxforskning som en internationell angelägenhet, där han bl.a. undersökte 
vilket internationellt genomslag svensk syntaxforskning haft i form av citer-
ingar, speciellt i tidskriften Linguistic Inquiry. Gunnel Källgren presenterade 
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SUC-korpusen, Anna Sågvall Hein och Christian Sjögreen ett svenskt stam-
lexikon för datamaskinell morfologisk analys.  

År 1992 behandlade alla plenarföredrag samtal (Jens Allwood, Mirja 
Saari, Jan Svensson), temat återkom också i sex övriga föredrag. 1993 talade 
Godelieve Laureys om svenskan i ett europeiskt perspektiv, och Christer 
Platzack om svensk syntax i nordiskt perspektiv. Marketta Sundman kon-
trasterade svenskans species med finskans. Görel Sandström och Anders 
Holmberg diskuterade ett polysyntetiskt drag i nordsvenska. 

År 1995 återkom det europeiska perspektivet i två av plenarföredragen: 
Kenneth Hyltenstam talade om svenskan som ett minoritetsspråk i Europa 
(och världen), Jan-Ola Östman om Östersjöeuropa ur pragmatisk synvinkel. 
Ett frapperande drag detta år är den nästan totala avsaknaden av 
grammatiska bidrag. Det är prosodi, attityder, strategier, översättning, stil 
och textanalys som gäller. 1996 berörde alla plenarföredrag och största delen 
av sektionsföredragen svenskan i skolan eller som andraspråk 

År 1998 kom Elisabeth Engdahl och Lars Ahrenberg med två betydelse-
fulla bidrag till beskrivningen av svenskans ledföljd. Eva Reimers’ tema var 
”Från olycksplats till gravplats – bärgningsdebatten som offentligt samtal i 
dagspressen”. En betydande del av föredragen handlade om samtalsanalys, 
strategier och genreanalys. 1999 behandlades svenskan i EU-perspektiv i 
flera föredrag. Det grammatiska inslaget var lite starkare än vanligt beroende 
på att huvudtemat var Svenska Akademiens grammatik, som behandlades 
bl.a. av Ulf Teleman ur normeringssynpunkt och av Jan Anward vad 
beträffar SAG:s beskrivning av talspråket. Bengt Sigurd granskade svensk 
språkforskning på 1900-talet. 

Det övergripande temat år 2001 var svensk-finsk språkkontakt. Som 
första finskspråkiga icke-nordist talade Kaisa Häkkinen om den tusenåriga 
samlevnaden mellan svenska och finska. Flera sektionsföredrag behandlade 
dialektala spörsmål. Ett nytt tidevarv gjorde entré i Jonas Carlquists föredrag 
”Apotekets webbplats som hypertext: en kohesionsanalys”. 

Temat år 2002 var Svenskan i ett mångspråkigt Sverige, vilket också var 
utgångspunkten för flera föredrag. Olle Josephson talade om standardnormen 
i det mångspråkiga Sverige och Kari Fraurud om den språkliga mångfalden i 
Rinkeby. Ett intressant bidrag kom Sonja Entzenberg med i sin analys av 
framtidens efternamn: Brunstgnägg, Lovejoy och Skrymer? 

Flera bidrag hade en språkpolitisk dimension år 2004. Lars-Gunnar 
Andersson analyserade svenskans globala situation. Olle Josephson tog 
ställning till svenskan som ett komplett samhällsbärande språk och Marika 
Tandefelt gjorde det samma för svenskan i Finland. Kerstin Norén och Bengt 
Sigurd analyserade bägge partikelverbens ställning. Ett ovanligt teoretiskt 
hållet bidrag var Björn Rothsteins föredrag om svenskans presensperfekt och 
moderna perfektteorier. Claes Ohlsson påtalade innovationer i myndighets-
språk: ”Du, din pension!” 
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Temat för år 2005 var Svenska i utbildning – nästan det samma som 1996 
då temat var Svenska i skolan. År 2007 var temat Språken i språket, vilket 
också avspeglade sig i titlar med mobilkommunikation, 1700-talets brev-
språk, ungdomsspråk, språket i Ett öga rött, toalettklotter, webbsidekommu-
nikation, annonser, tidningarnas familjesidor, kommunala föredragnings-
listor osv. 

Diskussion 
Här skall jag först kort jämföra Svenskans beskrivning och dess genomslag 
med två andra ungefär jämngamla nordiska konferensserier. 

På 1960-talet startade också International Conference of Nordic and 
General Linguistics (ICNGL), som sammankom första gången i Reykjavik 
1969 (se närmare Eliasson under utg.). ICNGL-10 organiserades likaså i 
Reykjavik 1998, men sedan har denna konferensserie haft paus. Orsakerna 
till detta vore intressanta att utreda. Kan det t.ex. vara så att det inte mera 
existerar ett teorioberoende internationellt nordistiskt forskarsamfund som 
skulle inbegripa alla nordgermanska språk, eller ens forskare specialiserade 
på svenska?10 

Jämfört med ICNGL har Svenskans beskrivning hållit sina positioner. 
Som ovan framgick har deltagarantalet under de senaste femton samman-
komsterna stabiliserat sig kring 150–200.11 Eftersom antalet professionella 
nordister vuxit betydligt under samma tid, är det dock uppenbart att disci-
plinens diversifiering i fråga om teorier och metoder har fört med sig en 
uppsplittring på olika specialiserade, tematiskt inriktade konferensserier och 
nätverk, där en växande mängd nordister hittat sin närmaste forskargemen-
skap. Den här utvecklingen startade redan på 1970-talet och har sedan dess 
accelererat. Tabell 10 (som inte gör anspråk på fullständighet) visar vidden 
av diversifieringsprocessen, som var mycket snabb under 1970- och 1980-
talen och tycks ha tagit ny fart efter 2005. 

                          
10 I skrivande stund meddelas, att styrelsen för Nordic Association for Linguists 
(NAL) i oktober 2008 diskuterat ICNGL:s framtid och därvid fått ett preliminärt 
anbud från Freiburg att nästa sammankomst skulle ordnas där (Jussi Niemi, 
avgående ordförande för NAL, personlig kommunikation). 
11 Den tredje närstående konferensserien, Scandinavian Conference of Linguistics 
(SCL), från år 1974 fortlever också. SCL-23 ägde rum 2008. 
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Tabell 10. Nordistiskt relevanta specialiserade konferenser och nätverk 

Namn Möte 1 Nr … … år 

ASLA-konferens (Ass. Suédoise de Linguistique 
Appliquée)12 

1970? ? 2009 

NORNAs symposium 1972 23 2004 

Nordic Conference on Bilingualism 1976 10 2009 

NORDTERM13 1976 ? 2009 

Generative Linguists of the Old World (GLOW) 1977 32 2009 

Nordiska datalingvistikdagar 1977 17 2009 

Nordic Prosody 1978 10 2008 

Nordiska dialektologkonferensen 1978 8 2006 

Områdesgruppen för forskning i tal och interaktion (OFTI) 1983 26 2008 

Svenska språkets historia 1987 11 2010 

Grammatik i fokus 1987 23 2009 

Nordiska metrikkonferensen 1989 9 2003 

Svenskan i Finland 1989 11 2008 

Konferens om lexikografi i Norden 1991 10 2009 

Nordisk konferens om språk och kön 1991 7 2008 

Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 1995 11 2009 

NorFA Network for Researchers in Conversation Studies 2000 ? ? 

Svenska lingvistikkonferensen (SLing) 2003 6 2008 

Forum för textforskning 2006 4 2009 

NORMS14 Thematic group on Pragmatic Particles 2006 3 2009 

Conference of the Swedish Ass. for Language and 
Cognition 

2006 2 2009 

Nordistiskt nätverk för syntaxhistoria 2007 3 2010? 

 
Alla dessa konferensserier (och förmodligen flera andra) tävlar om 

föredrag med Svenskans beskrivning, som i praktiken har en ofokuserad 
inriktning. Bristen på fokus har dock den goda följden, att Svenskans 
beskrivning ger en naturlig första möjlighet för begynnande forskare till 

                          
12 ASLA grundades formellt 1966 på basen av ett förslag som Max Gorosch framlagt 
redan 1964 (Gorosch 1979, Stig Eliasson personlig kommunikation). Den senast 
publicerade mötesvolymen (Einarsson m.fl. 2006) bär nummer 19 men detta är inte 
mötets ordningsnummer. 
13 NORDTERM = samarbetsforum för nordiskt terminologiarbete. NORDTERM 
ordnar numera symposier vartannat år men aktuella ordningsnummer går inte att 
fastställa. 
14 Nordic Center of Excellence in Microcomparative Syntax. 



58 Svenskans beskrivning 30 

mera krävande publikt framträdande än det lokala ämnet och universitetet 
erbjuder. I praktiken är Svenskans beskrivning i allmänhet ofokuserad också 
de gånger ett tema definierats på förhand. Också då har kutymen varit att 
fritt tillåta vilka andra ämnen som helst. 

Den rika floran av konferensserier är ett av många tecken på en etablerad 
traditionell vetenskaps obönhörliga uppsplittring i takt med fortgående speci-
alisering och ökande konkurrens. Teleman (1995:76) har redan för mer än 
tio år sedan gett följande realistiska bild av uppsplittringen, som väl 
beskriver läget också för Svenskans beskrivnings del: 

Numera förefaller det nästan som om ämnet [nordistiken] mest är en organisa-
torisk sammanfattning av deldiscipliner vilka ibland har mera samhörighet med 
andra ämnens motsvarande deldiscipliner än med vad andra kolleger inom 
ämnets murar sysslar med. Uppsplittringen blir synlig i att deldisciplinerna har 
egna publikationer, egna konferenser, egna öronmärkta tjänster från professorer 
till forskarassistenter och doktorandtjänster. De allmänna konferenserna och tid-
skrifterna blir alltmera uttunnade, eftersom specialisterna där finner alltför få 
som kan diskutera det som framläggs. 

 
Min genomgång har utvisat, att Svenskans beskrivning under de senaste 

decennierna haft sin tyngdpunkt inom funktionell och kontextuellt inriktad 
språkvetenskap, kopplat till ett ökande intresse för tillämpat lingvistiska 
problem och frågeställningar. Detta är i samklang med tidigare iakttagelser 
av Josephson (1989) rörande innehållet i Nysvenska studier och Ivars (2004) 
beträffande innehållet i Folkmålsstudier. 

Redan Loman (1985) påpekade, att det fanns ett vikande intresse för 
grammatiska spörsmål, speciellt sådana som relaterar till det antagna ”språk-
systemet”. Denna tendens har bibehållits om inte rentav förstärkts under de 
gångna femton sammankomsterna trots att det hållits rätt många föredrag 
som jag klassificerat syntaktiska. Överraskande nog har Svenska Akade-
miens grammatik (SAG) inte inspirerat till någon nämnvärd diskussion på 
Svenskans beskrivning, med undantag av den gång (SB-24, 1999) då SAG 
hade utsetts till huvudsakligt tema. 

Inte heller har det (med undantag av Randquist 1983) förekommit någon 
nämnvärd kritisk självanalys eller paradigmdiskussion rörande forsknings-
läget, varken allmänt eller preciserat till någon specialdisciplin (jämför 
Josefson 1978, Josephson 1989). Detta uppfattar jag som en smula oroande. 
Ett forum som Svenskans beskrivning vore idealiskt för diskussioner om 
sådana fundamentala vetenskapsteoretiska och ontologiska frågor. Likaså är 
det frapperande att föredrag över mera principiella teoretiska och metodiska 
problem är sällsynta – Teleman-citatet ovan belyser varför. 

Ur kritisk synpunkt bör man också ställa frågan, om kvalitetssäkringen 
alla gånger har fungerat. Man får intrycket att traditionen påbjuder att alla 
erbjudna föredrag automatiskt skall antas för muntligt föredragande och 
sedan också (såvida talaren önskar) publiceras i förhandlingarna. Mötes-
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volymerna innehåller praktiskt taget ingen information om kvalitetskon-
trollen. Ett positivt undantag härvidlag är den föreliggande volymen, för 
vilken enligt skrivanvisningarna följande gäller: 

Artiklar som presenterar färdig forskning ges företräde framför artiklar som pre-
senterar t.ex. planerade projekt. Artiklar som presenterar forskning som inte 
tidigare publicerats, och som är principiellt relevant ges också företräde. I övrigt 
värderas vetenskaplig kvalitet. 

 
Avslutningsvis är det lätt att stämma in i Bengt Lomans förhoppning för 

snart 25 år sedan: 

[S]amtidigt må man hoppas att Svenskans beskrivning bevarar sin mång-
sidighet, får förbli en språkmässa, ett forum för nya idéer och en spegling av 
språkvetenskapens utveckling. (Loman 1985:63) 
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”Jamen de e en bra fråga” 
Grammatisk och/eller kommunikativ kompetens i ett muntligt 
språktest 

Maria Eklund Heinonen 

Inledning 
När man bedömer muntlig språkfärdighet hos andraspråkstalare utgår man 
numera oftast från en kommunikativ språksyn. Grammatiska färdigheter 
tillmäts inte lika stor vikt som tidigare. Att kunna kommunicera och inter-
agera i ett aktivt samtal anses viktigare än mindre störande formella språkfel. 
I det perspektivet är det intressant att se om och i vilken utsträckning den 
grammatiska utvecklingsnivån ändå har betydelse för testtagarnas resultat. 

Den språksyn som ligger till grund för många av dagens muntliga tester 
kommer bl.a. till uttryck i Bachman & Palmers (1996) modell över kom-
munikativ språkförmåga. Det gäller även det nationella behörighetsgivande 
testet Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier). I min 
avhandling (Eklund Heinonen 2009) har jag studerat 66 testsamtal från Tisus 
muntliga delprov och jämfört testtagarnas grammatiska utvecklingsnivå med 
deras resultat på testet. Den grammatiska analysen gjordes utifrån process-
barhetsteorin (Pienemann 1998), som är en teori om stegvis grammatisk ut-
veckling i inlärarspråket. 

Resultatet av analysen visade att det fanns ett klart samband mellan test-
tagarnas grammatiska förmåga och deras resultat på det muntliga testet. 
Samtidigt fanns det ett mindre antal undantag från denna generella tendens: 
dels testtagare som underkänts trots högre grammatisk nivå, dels sådana som 
godkänts trots att de befann sig på en lägre grammatisk nivå. Vilka faktorer 
kan ha bidragit till dessa testtagares resultat på Tisus? I denna artikel presen-
teras en närstudie som utförts på två av de testtagare som avvek från det 
generella resultatmönstret.  

Artikeln är disponerad på följande sätt: först ges en kort redogörelse för 
de teoretiska utgångspunkterna för studien. Därefter beskrivs material och 
metod. Slutligen presenteras och diskuteras analysen av närstudien. 

Teoretiska utgångspunkter  
Som redan nämnts bedöms Tisus med utgångspunkt i den språksyn som bl.a. 
beskrivs av Bachman & Palmer (1996) i deras modell över kommunikativ 



62 Svenskans beskrivning 30 

språkfärdighet (se Lindberg 1997 för en svensk bearbetning av modellen). 
Modellen delar in språkförmågan i två huvudkomponenter: organisatorisk 
respektive pragmatisk kompetens. Med organisatorisk kompetens avses för-
mågan att med hjälp av språkets ljudsystem, ordförråd och syntax tolka och 
skapa yttranden som är begripliga och grammatiskt korrekta, och att 
sammanfoga dessa till längre skrivna och talade texter. Den pragmatiska 
kompetensen innebär att man kan tolka och producera yttranden som är 
lämpliga för olika kommunikativa funktioner och i olika samtalssituationer. 
Därutöver behöver inläraren kunskaper av mer allmän kognitiv karaktär, för 
att kunna använda sina språkliga resurser optimalt. Genom denna s.k. strate-
giska kompetens planerar inläraren sitt tal, och löser de kommunikativa pro-
blem som kan uppstå i ett samtal. I sin svenska bearbetning av modellen 
framhåller Lindberg (1997) inlärarens kontroll över sina språkkunskaper 
som en viktig del av den strategiska kompetensen, och avser därmed hur 
pass lättillgängliga språkkunskaperna är för inläraren, och i vad mån de är 
automatiserade så att samtalet flyter på. Nervositet, stress och trötthet är 
faktorer som kan påverka kontrollen negativt, något som givetvis gäller i en 
så pressande situation som ett testsamtal. 

Flera forskare (t.ex. Spolsky 1985, van Lier 1989) har påtalat det munt-
liga testsamtalets särart. Å ena sidan finns det en strävan hos testkonstruktö-
rerna att återskapa ett så autentiskt samtal som det är möjligt i en testsitua-
tion. Å andra sidan finns det forskare som hävdar att ett testsamtal aldrig kan 
ge prov på autentiskt språkbruk, utan utgör en mycket speciell samtalssitua-
tion med särskilda förutsättningar, som på en rad punkter skiljer sig från 
vardagliga, naturliga samtal. 

Testsamtalet är en typ av institutionellt samtal. Ett sådant äger rum mellan 
en institutionell representant och en lekman/klient. Den institutionella repre-
sentanten innehar ofta rollen som s.k. gatekeeper (grindvakt; Nordberg 
1988). Det gäller i hög grad Tisus muntliga delprov, eftersom samtalsledaren 
samtidigt fungerar som bedömare (se nästa avsnitt) och därmed har makten 
att avgöra om testtagarens språk räcker för att studera på högskola eller ej. 
Det är hela tiden samtalsledaren som har kontrollen, genom att vara den som 
introducerar och avslutar ämnen, och tolkar och värderar svaren. Det är alltså 
fråga om ett synnerligen asymmetriskt samtal. På detta sätt liknar testsamtal 
typisk klassrumsinteraktion, som i likhet med testsamtal ofta har strukturen 
fråga–svar–evaluering/uppföljning (jämför Sinclair & Coulthard 1975, 
Young & Milanovic 1992). Rollen som samtalsledare har också många 
likheter med den som lärare, medan rollen som testtagare påminner om den 
som elev.  

Material och metod 
Tisus administreras och konstrueras av Institutionen för nordiska språk vid 
Stockholms universitet (Tisus 2009). Testet riktar sig till presumtiva hög-
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skolestudenter som gått sin förutbildning utomlands, och som därför saknar 
behörighet i svenska. Det ges två gånger årligen vid sju svenska lärosäten 
och kan därutöver tas vid ca 60 provorter utomlands.  

Tisus består av tre delprov: läsförståelse samt muntlig och skriftlig språk-
färdighet. Studien fokuserar alltså på den muntliga delen, som består av ett 
halvtimmeslångt samtal om ett på förhand givet tema mellan testtagaren och 
en samtalsledare.1 Med på samtalet finns också en bedömare, som till-
sammans med samtalsledaren utför bedömningen direkt efter samtalet ut-
ifrån ett bedömningsunderlag. Syftet med det muntliga testet är att bedöma 
testtagarens kommunikativa språkförmåga, dvs. om testtagaren med hjälp av 
ett lämpligt ordförråd, uttal och grammatik kan utföra kommunikativa funk-
tioner av stigande abstraktionsgrad (dvs. berätta och beskriva, utreda och 
analysera samt argumentera och spekulera). Dessa är de kriterier som finns 
med på bedömningsunderlaget, vilka först betygsätts var för sig, varefter ett 
sammanfattande betyg ges, antingen U (underkänt) eller G (godkänt).  

I föreliggande studie närstuderas två testsamtal. De lämpar sig väl för en 
jämförande analys, eftersom samtalen kommer från samma testtillfälle, och 
behandlar samma tema, dvs. FN:s deklaration om de mänskliga rättighe-
terna. De är dessutom de testsamtal som avviker allra mest från det generella 
resultatmönstret av den grammatiska analysen i min avhandling. Testtagaren 
Ursula avviker på så sätt att hon underkänts trots hög grammatisk utveck-
lingsnivå, medan testtagaren George godkänts trots lägre grammatisk nivå. 
Vilka faktorer i testsamtalen kan i sådana fall ha bidragit till deras resultat på 
Tisus? Syftet med studien har varit att förutsättningslöst försöka finna orsa-
ker till de betyg testtagarna fått. För att belysa detta har jag valt ut de sek-
venser jag tror kan ha haft betydelse för bedömningen. De har valts för att de 
är illustrativa, informativa och intressanta i sammanhanget. Det jag framför 
allt har fokuserat på är ämnesbehandling, interaktion och s.k. ”flyt”. 

Analys 
I det följande presenteras exempel från de båda testsamtalen. På vissa punk-
ter skiljer sig dessa åt markant. Exemplen har valts ut för att illustrera dessa 
skillnader. 

Exempel 1 är hämtat från samtalet med Ursula. Ett typiskt drag i detta 
samtal är att det har en klar prägel av lärare–elev-samtal med en tydlig 
fråga–svar-struktur (U = Ursula, S = samtalsledaren): 

 
 

                          
1 Denna beskrivning gäller hur testet genomfördes vid det aktuella lärosätet under 
den tidsperiod från vilken materialet är hämtat. Numera tillämpas ett annat test-
format med flera testtagare åt gången som samtalar gemensamt.  
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(1) Samtal med Ursula 
01 S: mm // man kan ju fråga- / man kan ju liksom undra å 

spekulera i hu- om vi nu ser på att de e såna här 

problem / har FN nån möjlighet att b- att / bestraffa / 

dom som bryter mot dom mänskliga rättigheterna / ska dom 

ha nån möjlighet att bestraffa  

02 U: dom ja s- / ja tror om man tar exemplet av pinochet / 

[så] har dom ingen- / ingen=  

03 S: [ja] 

04 U: =möjlen[het] / dom kan bara / ja godkännar=  

05 S:        [jha] 

06 U: =att- /att eh dom s- spanska / skulle vilja ha pinochet 

[tillbaka] för eh en / rättegång 

07 S: [mm] 

08 S: mhh  

09 U: och sen när man tår eh / kamo- kambodja igen=  

10 S: mm 

11 U: =så föreslog / eeh / FN / en in- / internationellt 

rättegång / och eh kambodja sa- / sa bestämt nej  

12 S: mhm 

13 U: så de finns ingen möjlenhet  
 
Samtalsledaren inleder med en fråga (01)2 som delvis är hämtad från det 
intervjuunderlag hon har till sin hjälp. Frågorna är tänkta att stimulera test-
tagaren att använda sig av de olika kommunikativa funktionerna. Följande 
fråga återfinns på underlaget: ”Hur beivras brott mot de mänskliga rättig-
heterna?”. Ett typiskt drag i institutionella samtal är just att de ofta har en 
tämligen fast ämnesstruktur, till följd av de sakfrågor samtalet syftar till att 
behandla (Nordberg 1988). Det gäller även testsamtalen som ofta följer 
frågorna på underlaget. Samtalet med Ursula har också en tämligen fast 
ämnesstruktur, där ämnena i stor utsträckning hämtas från underlaget, och de 
introduceras genom att samtalsledaren ställer frågorna, som sedan ofta 
besvaras ganska trevande och kortfattat av Ursula. 

Samtalet med George har därvidlag en helt annan karaktär. Ungefär 
samma fråga som ställdes i exempel 1 återkommer i exempel 2 (G = 
George): 

(2) Samtal med George 
01 S: va kan- va kan– va kan man göra / va finns de egentligen 

för eh reella möjligheter å [å] /=  

02 G:                             [oj] 

03 S: =va ska ja säga bestraffa dom som- som inte följer dom 

här deklarationerna / som bryter mot- / mot- 

                          
2 Hänvisningarna inom parentes avser samtalsdeltagarnas bidrag. Jag har valt att inte 
kalla dem för turer eller yttranden, av den anledningen att ett yttrande kan fortsätta 
efter t.ex. en minimal paus men då får ett nytt nummer.  
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04 G: jamen de e bra fråga ja e inte säkert vad ska hända om 

dom / inte följer de men eh-/ 

05 S: kan FN göra nånting 

06 G: SUCKAR jamen de ähh / vilken debatt den / men ja ja tror 

att dom eh- / nu kan dom inte göra n- / inte så mycke 

07 S: mm 

08 G: ja tror att vi har- / eeh världen har sett va dom inte 

har gjort med irak / och eh- / vad dom har bestämt att 

inte göra med kosovo / så det- / så nato har bestämt att 

göra nånting /ja e inte säkert om de e rätt att nato / 

göra vad dom göra / därför att kriget är inom 

yugoslavia=  

09 S: mm 

10 G: =inte mellan en länd och andra länder / men eh / vad 

kosovo- / va dom göra nu / e inte rätt / en estnisk3 

rensning och eh folkmord [de-] de går inte / så vi måste  

11 S:                          [mm]  

12 G: göra nånting / men ja tror FN eh / har inte så mycke 

makt som många / tänker / eh tycker=  

13 S: mm 

14 G: =dom har eh- / dom kan- dom kan eh- / kofi annan kan 

säga nånting såhär okej de e inte rätt att du göra det 

men vad / happ- vad händer om milosevic till exempel 

säger / tack så mycke för din eh / åsikt / nu ska ja 

göra nånting annat / de va ju int- ah / vad man värderar 

i världen / du måste prata på samma nivå  

15 S: mm 

16 G: eeh / ja e inte säkert om / slobodan milosevic värderar 

samma sak som kofi annan / till exempel  

17 S: mm / [nej] de e ju ett dilemma de där  

18 G:      [så-] 
 
Just denna fråga (01) är visserligen också hämtad från intervjuunderlaget, 
men det händer ofta i samtalet att ämnena hämtar sin näring ur själva sam-
talskontexten, dels i form av följdfrågor till något som George har svarat, 
dels som något han själv introducerar i och med att ett längre svar byggs ut. 
Över lag svarar George betydligt utförligare med längre resonemang, som i 
exempel 2, något som är utmärkande för mer avancerade testtagare (He 
1998), medan Ursula svara mer kortfattat. I samtalet med George börjar man 
så att säga diskutera ämnet ”på riktigt”, vilket ger det en prägel av äkta, 
engagerad debatt. På så vis är samtalet med George på en mer jämlik nivå, 
medan samtalet med Ursula är mer asymmetriskt.  

Exempel 2 är också typiskt för samtalet med George så till vida att han tar 
ordet innan samtalsledaren fullbordat sin fråga (03, 04). Samtalet i sin helhet 
innehåller en hel del samtidigt tal, vilket är utmärkande för en engagerad 
samtalsstil, och liknar på det sättet mer vardagliga, naturliga samtal (Tannen 

                          
3 Sic! 
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1984). Vidare klarar han av att ta och behålla ordet trots att han inte genast 
kommer på vad han ska svara, genom att använda sig av fraser som jamen de 
e bra fråga (04) och vilken debatt den (06). På så sätt vinner han tid att tänka 
ut och strukturera sitt svar. Detta stärker intrycket av en äkta debatt, sam-
tidigt som det gör att samtalet hela tiden förs framåt. 

Samtalet med Ursula kommer inte i igång på samma sätt, utan här åter-
finns många olika startproblem, t.ex. i form av förståelseproblem, vilket 
exempel 3 visar: 

(3) Samtal med Ursula 
01 S: kan du ge exempel sådär på nåt land som du tycker bryter 

mycket mot / dom här grundläggande reglerna 

02 U: bryta? 

03 S: jaa 

04 U: // ja ehm / ja har inte / s- särskilt tittat på ett / 

ett land 

05 S: näe 

06 U: men dom kan uppfylla / de var bara / att de fanns / 

många olika levnadsvillkör som alla människor måste leva 

under 
 
Här får Ursula en fråga (01), men hon tycks inte uppfatta den helt, vilket 
hennes frågande upprepning av verbet tyder på: bryta? (02). Hon inleder 
sedan sitt svar med en lägre paus och tvekan, och svarar därefter ganska und-
vikande (04). Den här typen av förståelseproblem förekommer flera gånger i 
samtalet. Det gör att samtalet med Ursula inte flyter på samma sätt, utan 
samtalsrytmen störs av olika avbrott.  

Samtalet med George har som tidigare nämnts en prägel av en äkta, enga-
gerad debatt. George tycks gärna ikläda sig rollen som debattör, och han är 
inte rädd för att ta plats och bidra med egna initiativ i samtalet, vilket vi kan 
se i exempel 4:  

(4) Samtal med George 
01 S: jaha du / de ä=  

02 G: mm 

03 S: =/ mycke man kan *spekulera i de där* man önskar att de 

[x x x x] 

04 G: [men va tycker] ni skulle hända till kosovo? 

05 S: // [ja ja önskar att-=] 

06 G:    [vad tycker ni vara] lö- / va- hu- hur kan vi lösa 

problem? 

07 S: =att allting va slut *redan höll ja 

 [på å säga* att de va-] att de aldrig hade=  

8 G: [*att allting va slut*] 

09 S: =hänt  
 
Här ser vi tydligt hur George bryter mot fråga–svar-strukturen genom att 
avbryta samtalsledaren och själv ställa en fråga till henne och till med-
bedömaren: men va tycker ni skulle hända till kosovo? (04). Sedan förtyd-
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ligar han sin fråga: hur kan vi lösa problem? (06). Han verkar uppriktigt 
intresserad av deras åsikter, vilket stärker intrycket av en engagerad 
diskussion. Att testtagaren tar den här typen av egna initiativ är ovanligt i 
testsamtalen. Man kan också ana att samtalsledaren blir något överrumplad 
inför denna fråga, och inte riktigt vet vad hon ska svara, eftersom hon inleder 
med paus (05), och därefter svarar ganska undvikande med skrattande röst 
(07, 09). 

Sammanfattande diskussion 
Muntliga språktester i dialogform utgör en mycket speciell samtalssituation. 
Å ena sidan är de institutionella samtal. Som sådana är de styrda och asym-
metriska i och med att samtalsledaren hela tiden har kontrollen över inter-
aktionen. Asymmetrin förstärks dessutom av att samtalsledaren har det 
språkliga och kulturella tolkningsföreträdet. Å andra sidan syftar samtalen 
till att återskapa ett så autentiskt språkbruk som möjligt, där testtagaren ska 
visa prov på sin förmåga att kommunicera, interagera och ta egna initiativ. 
Detta strider dock mot rollen som klient i liknande institutionella samtal. 
Testsamtalet blir på så sätt en typ av samtal som kräver att testtagaren kan 
ikläda sig ett slags dubbla kommunikativa roller: dels som klient i ett insti-
tutionellt samtal, dels som en aktiv debattör i en diskussion. Man kan därför 
kanske fråga sig om den här typen av testsamtal egentligen är så lämpliga för 
att pröva interaktionella färdigheter, eftersom samtalsformen inte inbjuder 
till det. Det lämpar sig i stället för att pröva andra typer av färdigheter. 

Det förefaller som om testtagaren George finner sig väl till rätta i samtals-
situationen. Trots en relativt begränsad grammatisk förmåga klarar han av att 
föra en engagerad diskussion. Han lyckas utan problem ta och även behålla 
ordet trots att han inte genast vet vad han ska svara på de frågor han får. Han 
verkar heller inte rädd för att ta plats och bidra med egna initiativ i samtalet. 
Samtalet med George flyter på i en jämn samtalsrytm, och har en karaktär av 
en äkta debatt på en jämlik nivå.  

Ursula, som uppvisar en hög grammatisk utvecklingsnivå enligt Piene-
manns processbarhetshierarki (se Eklund Heinonen 2009), klarar sig inte lika 
bra i samtalet. Hon svarar kortfattat och ganska trevande och inleder ofta 
sina svar med pauser och tvekan. Samtalsrytmen störs ofta av olika startpro-
blem, pauser och förståelseproblem. Hennes samtal har också en mer tydlig 
prägel av dyadiskt institutionellt samtal, med en typisk fråga–svar-struktur, 
som påminner om traditionell klassrumsinteraktion. Samtalet är på så sätt 
mer styrt och asymmetriskt. Analysen av de båda testsamtalen visar därmed 
att en hög grammatisk utvecklingsnivå inte alltid (om än ofta) innebär att 
man visar prov på en god kommunikativ språkförmåga. Omvänt innebär 
heller inte alltid en lägre grammatisk nivå att man inte klarar sig bra kom-
munikativt. Med Bachman & Palmers (1996) terminologi kan man kanske 
säga att Ursula förefaller ha en god organisatorisk kompetens, men inte en 
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lika god pragmatisk och strategisk. I Georges fall gäller snarast det omvända. 
I synnerhet visar han prov på strategisk kompetens, i och med att han har väl 
fungerande strategier att ta till för att ta och behålla ordet medan han plane-
rar sitt svar, t.ex. genom att använda fraser av typen jamen de e en bra fråga 
(se (04) exempel 2). 

Slutligen är det också värt att notera att George förefaller vara mer insatt 
och engagerad i ämnet än Ursula, vilket kanske ligger henne i fatet. Man kan 
spekulera i hur hon hade klarat att diskutera ett ämne som ligger henne när-
mare om hjärtat. 
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Transkriptionsnyckel 
[ överlappning börjar 
] överlappning slutar 
xxx ohörbart avsnitt (ett kryss = ungefär ett ord) 
men sägs med emfas 
me- avbrutet tal 
= yttrandet fortsätter 
/ kortare paus 
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// längre paus 
? frågeintonation (ej nödvändigtvis stigande) 
*men* sägs med skrattande röst 
but sägs på annat språk 
SUCKAR metakommentarer är skrivna med versaler 
 



Läroboken i ett kemiklassrum 

Ulla Ekvall 

Inledning 
Naturvetenskapliga läroböcker beskrivs ofta som svårtillgängliga för elev-
erna.1 De har t.ex. pekats ut som alltför faktaspäckade (Nelson 2001, Groves 
1995) vilket ofta hör samman med ett koncentrerat språk med utbyggda 
nominalfraser och opersonliga konstruktioner, t.ex. genom verb i passiv 
form. (Se t.ex. Martin 1998.) De anses också som ovanligt rika på abstrakta 
ord (Edling 2006) och på termer, som kan ha en både specifik ämnesmässig 
och allmän betydelse (Helldén m.fl. 2005). En del texter har visat sig ha 
makrostrukturella brister (Ekvall 1995) vilket delvis hör samman med en 
ibland rörig grafisk utformning, där många olika textslag visat sig skapa 
förvirring (Budiansky 2001), kanske för att funktionen av dem inte helt lätt 
kan klargöras. (Se även Melin 1995.) 

Att elever har svårt att tillägna sig den naturvetenskapliga diskursen har 
också förklarats med att det krävs god förmåga att läsa och förstå formler, 
tabeller och diagram (Bowen & Roth 2002, Peacock & Cleghorn 2004, Styli-
anidou 2002), och att den naturvetenskapliga diskursen kräver förmåga att 
hantera många olika slags texttyper som rapporterande, förklarande, 
resonerande och argumenterande (Veel 1997).  

Elever verkar alltså behöva hjälp med att läsa naturvetenskapliga texter, 
men många studier visar att texter ofta intar en ganska undanskymd roll i 
undervisningen och att läroboken ofta fungerar mest strukturerande (Driscoll 
m.fl. 1994, Bachmann 2005, Knain 2002).2 Den används t.ex. som uppslags-
bok eller som underlag inför hemuppgifter och prov. Så är också fallet i det 
klassrum vi ska följa här. Verksamheten här är ändå intressant att belysa, 
eftersom många studier av läroböckers användning ger en ganska översiktlig 
bild. Den här studien utgår däremot från en enda specifik lektion, där 
lärarens relation till läroboken belyses på detaljnivå. Först urskiljer jag vad 
jag tolkar vara viktig kunskap enligt läroboken och sedan jämför jag med 
vad jag urskiljer som viktig kunskap i klassrumsverksamheten. Med 

                          
1 Varmt tack till fil. dr Astrid Berg, Linköpings universitet, som väglett mig i den 
kemiska världen och som också faktagranskat och förbättrat denna artikel. 
2 Under senare år har dock bl.a. SFL-baserad genrepedagogik fått större spridning. 
(För beskrivning av modellen se t.ex. Martin & Rose 2005 och Fang & Schleppe-
grell 2008.) 
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utgångspunkt i resultaten diskuterar jag slutligen vad för slags läs- och 
lärsituation eleverna befinner sig i. 

Vid tolkningen av vad som signaleras som viktigt innehåll i läroboken 
utgår jag främst från den typografiska och grafiska utformningen. Stor stil 
och stilsorter som fetstil och understrykning används t.ex. ofta för att 
signalera viktig information (Hartley 1986) och paratexter som rubriker 
fungerar ofta som ingångar till brödtext (Genette 1997). Informationsvärde 
kan också signaleras genom placeringen av olika textslag (inklusive bilder) 
och genom att dessa på olika sätt kan göras framträdande (Kress & van 
Leeuwen 1996, se även Lemke 1998). I samband med redovisningen av den 
grafiska utformningen ger jag också exempel på svårigheter texten kan 
bereda, främst utifrån dess textuella utformning med avseende på t.ex. hur 
stoff signaleras som känt eller okänt och i vad mån samband synliggörs. 

Studien baseras på ett avsnitt ur läroboken Oktetten (sidan 111–113) som 
ligger till grund för det stoff som behandlas under främst en lektion i ett fin-
landssvenskt klassrum i skolår 8.3 Lektionen handlar om jonbindning. Själva 
klassrumspraktiken har dokumenterats genom observationer, videofilm och 
foton av samtliga aktualiserade texter och kompletterats med intervjuer.  

I resultatredovisningen nedan följs först lärobokens upplägg och därefter 
redovisas hur läraren i undervisningen förhåller sig till innehållet i läro-
boken. Därpå följer ett sammanfattande avsnitt där resultaten diskuteras 
utifrån vilket slags kemiinnehåll som signaleras som viktigast. Jag utgår här 
från dels beskrivande/förklarande kemi (t.ex. modeller och formler), dels 
tillämpande kemi (laborativt anknuten). Dessutom diskuteras om och i så fall 
hur stoffet kontextualiseras (om det t.ex. görs anknytningar till samhälls-
frågor och vardagsliv).  

Läroboken  
I den undersökta läroboken finns inom de tre undersökta sidorna (111–113) 
förutom brödtext sex slag av s.k. paratext, nämligen rubriktext, ingresstext, 
text på tonplatta, bilder, text-i-bild-text och bildtext. Sidan 111 som inleder 
kapitel 3 får tjäna som belysande exempel på den grafiska utformningen 
(figur 1). Här används fem textslag. 

 

                          
3 Valet av ett finlandssvenskt klassrum hör samman med att studien ingår i projektet 
Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande. En komparativ studie av 
undervisningspraktiker i svenska och finlandssvenska klassrum, finansierat av 
Vetenskapsrådet. Projektet har sitt upphov i att finska och finlandssvenska skolor 
lyckas bättre i internationella tester än svenska, såväl i kemi som i läsförståelse 
(PISA 2003). 
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Figur 1. Exempel på grafisk utformning i läroboken 
 

Överst på kapitlets första sida finns siffran 3 som kan sägas ingå i rubrik-
texten och anger bokkapitlets nummer. Siffran följs av rubriktext: Kemisk 
bindning, markerat med stor, fet stil. Vad kemisk bindning är förklaras inte 
direkt utan under kapitelrubriken följer vad jag tolkar som en ingresstext. 
Den skiljer sig i typsnitt och stil från både brödtext och bildtext (och varje 
kapitel inleds med sådan text). Ingresstext har ofta funktionen att väcka 
intresse genom att förmedla några intressanta fakta eller väcka någon fråga. 
Så tycks vara fallet här. Texten handlar om socker- och saltkristaller, och 
anknyter alltså till matvaror vi använder dagligdags och som kan förväntas 
vara välkända för eleverna. Men i texten används inte beteckningen salt utan 
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koksalt. Det antyder att salt kan tänkas ha en annan betydelse inom kemi än 
inom matlagning, något som kommenteras först i ett senare avsnitt. Dess-
utom introduceras socker och salt i sammansättning med kristall, alltså med 
en term som också kan ha en allmänspråklig innebörd (t.ex. med associa-
tioner till dyrbara glasföremål). Inte heller denna skillnad i språkbruk kom-
menteras i texten. Tvärtom verkar fackspråksterminologin tas för given, 
eftersom ämnena introduceras i bestämd form: ”Sockerkristallen och kok-
saltkristallen är två kristaller […]”. På så sätt kan texten redan i ingressen 
tänkas stöta bort läsare för vilka orden ter sig obekanta. Att de inledande 
orden är påfallande långa kan också bjuda visst läsmotstånd, även om 
ingresstexten bara består av tre meningar. Budskapet är att socker och 
koksalt är ämnen som är olika varandra fastän de ser lika ut till och med när 
man undersöker kristallerna under mikroskop. I sista meningen sägs att 
skillnaden inte är lätt att upptäcka, kanske i syfte att få läsaren att bli nyfiken 
på vad skillnaden består i. Det antyds lite vagt att kristallerna har olika 
kemisk struktur. 

Bredvid ingressbilden finns en stor bild formad som en cirkelsektor. Den 
kan tolkas som sektor av en mikroskopsbild, särskilt som det i ingressen 
talas om mikroskop. Bilden återger mot mörk bakgrund fyra ljusa rundade 
kroppar, ganska snarlika varandra. De ska nog föra tankarna till socker- och 
saltkristaller, svåra att särskilja från varandra. Bilden förstärker alltså textens 
hemlighetsfulla skillnad mellan salt och socker. Bilden kan också sägas 
förstärka budskapet att man inom kemin beskriver egenskaper som inte 
direkt kan upplevas genom våra sinnen.  

Ingresstexten väcker alltså viss förväntan på svar om skillnaden mellan 
socker och koksalt, men denna förväntan infrias inte så enkelt. Märkligt nog 
leder brödtexten nämligen inte till någon explicit jämförelse av ämnena eller 
någon slutsats om skillnaden. Faktum är att ordet socker över huvud taget 
inte nämns i den efterföljande brödtexten och ordet koksalt bara vid ett 
tillfälle. Är skillnaden kanske inte så viktig? Genom bilder och bildtexter ges 
dock ett indirekt svar. Av en bildtext framgår nämligen att koksalt är en jon-
förening (och i anslutande bild återges koksaltkristaller). Av en annan bild-
text framgår att socker är en molekylförening och i den anslutande bilden 
framträder ett paket strösocker. Den ansats till kontextualisering som 
ingresstexten förmedlar följs alltså inte upp särskilt tydligt, vilket kan antyda 
att den vardagsanknutna kemin ska uppfattas som mindre viktig. 

Efter ingresstexten följer brödtextens första underrubrik: Den kemiska 
bindningen håller ihop byggstenarna i ett ämne. Den antyder att ”inlärnings-
gången” går från helhet till delar. Av brödtexten framgår också att det finns 
olika typer av föreningar och att dessa kan klassificeras utifrån olika typer av 
bindningar mellan byggstenarna. Den hierarkiska strukturen framhålls alltså, 
liksom vikten av kategorisering. Dock sägs inte hur många föreningar och 
hur många bindningstyper det finns och inte heller vad de kallas. Läsaren får 
själv via underrubriker på olika sidor lista ut att det finns två slag av kemiska 
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föreningar Jonföreningar och Molekylföreningar. I anslutning till avsnitten 
under dessa rubriker finns text på tonplatta, som anger att jonföreningar hålls 
samman av jonbindningar och att molekylföreningar hålls samman av 
elektronparbindningar som också kan kallas kovalenta bindningar. Det 
förutsätts alltså att läsaren kan orientera sig i texten som helhet och själv 
konkretisera den struktur som mer allmänt anges i brödtexten. Dessutom 
måste läsaren mer eller mindre själv lista ut att socker och koksalt är olika 
slags föreningar och att dessa ämnen alltså skiljer sig åt med avseende på 
vilka slags bindningar som håller samman deras byggstenar.  

Texten är svårbegriplig också av andra skäl. Den första meningen lyder 
”Då ämnen reagerar och bildar nya föreningar omgrupperar sig de rea-
gerande ämnenas atomer […]”, och i den omnämns bildandet av nya 
föreningar i en inledande bisats, som om den kemiska beteckningen förening 
redan vore presenterad. Dessutom nämns tre slags byggstenar, nämligen 
atomer, joner och molekyler, men bara de två förstnämnda kan förutsättas 
bekanta sedan tidigare. Sammantaget ger den inledande texten föga stöd i 
själva läsprocessen.  

Efter den inledande brödtexten följer i läroboken ett avsnitt med rubriken 
Jonföreningar. I texten presenteras bl.a. en ”modell” för hur natriumklorid 
bildas. Modellen beskrivs i tre steg (markerade genom numrerade under-
rubriker) och innefattar både text och bild (figur 2). Det indikerar att inne-
hållet ska uppfattas som viktigt. 
 

 

 

Figur 2. Lärobokens trestegsmodell av hur natriumklorid bildas 
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Det första steget beskriver att natriumatomens yttersta elektron avges till 
kloratomen så att det uppstår en ”natriumjon” och en ”klorjon” (sic!). I det 
andra steget förklaras bindningen som en elektrisk laddning. Detta illustreras 
med en natriumjon och en kloridjon mellan vilka det finns en dubbelriktad 
pil. Attraktionen liknas vid den som uppstår mellan ”kam och hår efter 
kamning”, vilket är svårförståeligt eftersom det inte förklaras varför hår och 
kam får olika laddning. Det tredje steget beskriver jonförening i kristallin 
form. I texten sägs att de elektriska attraktionskrafterna påverkar jonerna så 
att de packas ihop till regelbundna täta strukturer, s.k. kristaller. Utifrån de 
fakta som hittills presenterats är denna information egentligen inte begriplig. 
Läsaren kan nämligen tänkas ha dragit slutsatsen att laddningen upphört då 
natriumjonen avgett en elektron till kloridjonen. Förklaringen, att natrium-
jonen kan omge sig med totalt sex kloridjoner ges inte. På så vis kan texten 
sägas motverka en reflekterande läsning. Detta resultat ligger i linje med 
Hoff (2000) som visat att läroböcker ofta inte ger grund för en reflekterande 
läsning. Vidare impliceras lite missvisande att ”NaCl” är beteckning på 
enbart den fasta jonföreningen natriumklorid. Sammantaget är texten alltså 
lite svårbegriplig, trots att den ytligt sett ter sig tydligt strukturerad i form av 
tre ”steg”. Ett av textens budskap signaleras som särskilt viktigt eftersom det 
framhävs också genom text på tonplatta, nämligen att positiva och negativa 
joner hålls samman på grund av elektrisk attraktion.  

Under rubriken Jonföreningar behandlas i lärobokens brödtext också hur 
salter löser sig i vatten. Det ges två exempel på jonföreningar, som i likhet 
med natriumklorid, anges vara vattenlösliga. Hur koksaltkristallen löser sig i 
vatten behandlas också i bild och bildtext, och markeras på så vis som 
viktigt. Något exempel på en jonförening som svårligen löses i vatten ges 
däremot inte. En icke orimlig texttolkning är alltså att jonföreningar känne-
tecknas av att de är lättlösliga i vatten, medan de i själva verket kan graderas 
på en skala från lättlösliga till svårlösliga i vatten.  

I läroboken finns också stoff som enbart behandlas i bild och bildtext och 
därmed kan sägas signalera mindre viktig kunskap. En sådan bild med 
bildtext visar hur jonföreningen natriumklorid kan bildas i laboratoriemiljö 
(figur 3). 

Bilden ska läsas från vänster till höger och illustrerar en process, vilket 
markeras med en pil i den formel som finns under de fyra föremål som 
avbildats. Längst till vänster syns en liten klump, en bit av ett fast ämne, och 
den kemiska beteckningen Na anger att den illustrerar ämnet natrium. Till 
höger om natriumklumpen syns en tillstängd e-kolv med grönfärgad vätska, 
under vilken det står ”CL2”, vilket markerar att ämnet är klor. Den tredje 
bilden visar en e-kolv, ur vilken det tycks strömma gas. Längst till höger 
finns en betydligt större klump, som verkar delvis insvept i gas. Under den 
står det ”2 NaCl”, vilket markerar jonföreningen natriumklorid. Ämnes-
beteckningarna signalerar att en jonförening kan bildas när vissa atomer 
(t.ex. natriumatomer) träffar vissa andra atomer (t.ex. kloratomer). 
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Figur 3. Läroboksillustration av hur natriumklorid kan bildas i laboratoriemiljö 
 

Men bilden bör förstås som en förenklad illustration, eftersom bitar av 
rent natrium endast kortvarigt kan förvaras i luft. De reagerar nämligen lätt 
med syre. Dessutom är bildtexten under bilden mycket förvirrande eftersom 
den anger att bilden illustrerar hur natriumklorid bildas ”i naturen”, trots att 
bilden snarare för tankarna till en laboratoriemiljö. Hur natriumklorid upp-
kommit på naturlig väg ges det inget svar på, inte heller hur andra atomer i 
naturen plötsligt så att säga hittar varandra och blir till joner i jonföreningar. 
Bild och bildtext väcker alltså många frågor.  

Den formel som ingår i bilden är också svårförståelig, särskilt mot bak-
grund av att den teoretiska modell av jonbindning som beskrivs i brödtexten 
utgår från att enstaka atomer möter varandra. Texten ”2 Na” under vänstra 
klumpen kan t.ex. lite missvisande tolkas som att den innehåller 2 natrium-
atomer. Men trots att formeln är bokens första förklaras inte ingående siffror 
eller deras placering, vilket kan tolkas som att formler inte ska behövas 
förstås. 

Klassrumsverksamheten 
I klassrummet inleds arbetet med bokens tredje kapitel med att läraren intro-
ducerar en laboration, kallad Arbete med joner. Den bygger vidare på arbetet 
under tidigare lektioner, då läraren ritat atomer på tavlan och illustrerat hur 
de blir till joner. Eleverna har även rent fysiskt fått föreställa litium- och 
fluoratomer som ”träffar varandra” och avger respektive mottar elektroner. 
På så vis kan läsningen av lärobokens modell av jonbindning (och texten på 
tonplattan) sägas vara väl förberedd. Det verkar också råda en samsyn 
mellan läraren och läroboken om att modellen av hur atomer blir till joner är 
viktig, liksom att förklaringen ligger i den elektriska attraktionskraften. 
Läraren hänvisar dock inte till boken, och vissa oklarheter i lärobokstexten 
förblir höljda i dunkel, som vad som håller samman den kristallina formen 
eller vad beteckningen ”NaCl” egentligen ger för information.  
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Valet av laboration avviker också från bokens laborativa exempel på jon-
bindning. Medan läroboken visar hur atomer träffar atomer och bildar en 
jonförening, utgår klassrumslaborationen från att joner i en jonförening 
träffar joner i en annan jonförening och bildar en tredje jonförening. Men 
denna skillnad explicitgörs inte. Instruktionen innebär nämligen endast att 
ämnena natriumklorid och silvernitrat ska sättas i vatten i två olika rör. 
Läraren illustrerar på tavlan och ritar också två pilar snett nedåt mot ett enda 
provrör, vilket anger att vätskorna ska hällas ihop (figur 4). Vid bilden av det 
nedre provröret skrivs en fråga: Vad ser jag? Men den muntliga instruk-
tionen är att innehållet i varje provrör ska iakttas och beskrivas. Bilden till-
sammans med texten fungerar alltså som bas i en muntlig instruktion. 
Eleverna kopierar bilden i sina häften. 
 

 
Figur 4. Laborationsinstruktion på tavlan 
 

Eleverna fyller först kranvatten i sina två provrör. Sedan släpper de ner en 
liten mängd kristaller av ämnena i var sitt rör. Bara enstaka elever antecknar 
vad de kan se för resultat av detta. Flertalet går direkt vidare och häller ihop 
innehållet från de två rören. De studerar innehållet och skriver svar på den 
skriftliga frågan i sina häften, som ju verkar vara den viktigaste.  

Läraren följer upp resultaten. Det fastställs att lösningen i de första rören 
blev lite grumlig, särskilt i röret med silvernitrat. Läraren säger sig veta 
förklaringen till detta men ger den inte utan går över till att be eleverna 
beskriva resultatet i det tredje röret, där vätskorna hällts samman. Eleverna 
ger svar av typen att det blev vitt eller att det liknade mjölk. Läraren för in 
den kemiska beteckningen ”fällning”. Fällningen lyfts fram som bevis på att 
det har skett en kemisk reaktion, ord som också skrivs på tavlan. Den fråga 
som nu aktualiseras gäller vad fällningen består av. Läraren pekar på röret 
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med silvernitrat och frågar vilka joner som kan finnas där och får svaret 
silver. Därpå dras planschen med det periodiska systemet ned, och man 
konstaterar att silverjoner har laddningen (ett)-plus. Från röret med natrium-
klorid gäller det så för eleverna att hitta en jon som passar ihop med silver-
jonen, och på så sätt kommer de fram till att det bildats silverklorid. Men då 
det inte påpekats att man utgått från redan färdiga jonföreningar förklaras 
heller inte varför silverjonerna och kloridjonerna så att säga överger sin 
partner i de ursprungliga jonföreningarna för att ingå i en ny förening, eller 
vad som händer de resterande jonerna (nitratjonerna och natriumjonerna) i 
de ursprungliga lösningarna. Det beror troligen på att förklaringarna kräver 
kemikunskaper, som läraren bedömer alltför avancerade. Men det faktum att 
problemen inte alls kommenteras kan ändå sägas motverka ett reflekterande 
lärande. I det avseendet agerar läroboksförfattaren och läraren lika inför 
innehållsliga svårigheter. 

Läraren framhåller att den nya jonföreningen är olöslig i vatten. Men det 
jämförs inte med de ursprungliga lösningarna och det görs inga hänvisningar 
till bokens behandlig av salters löslighet. Att andra jonföreningar är (lätt) 
lösliga i vatten tas alltså närmast för given. Det problematiseras inte varför 
vissa jonföreningar är lättlösliga och andra svårlösliga. Den kunskap som 
lyfts fram som viktig är därmed enbart specifik, att silverklorid är en jon-
förening som är ”olöslig” i vatten. Den mer generella kunskapen om att 
salter kan vara mer eller mindre lösliga i vatten förblir implicit.  

Laborationen avslutas med att läraren skriver upp den aktuella reaktions-
formeln på tavlan. Till skillnad från lärobokens formel är denna lätt att följa 
utifrån den gjorda laborationen, eftersom enstaka joner förenas med andra 
enstaka joner. Vid ett lite senare tillfälle förklarar läraren hur formelspråket 
är uppbyggt också utifrån svårare exempel och till skillnad från i läroboken 
signaleras alltså sådan kunskap som viktig. 

Genom att läraren via laborationen går direkt till jonbindning aktualiseras 
inte den skillnad mellan koksalt och socker som ingresstexten för fram, inte 
heller den taxonomi som den inledande brödtexten behandlar. Dessa 
aspekter tas upp först när molekylförening introducerats som ett alternativ 
till jonförening.  

Sammanfattning och diskussion  
I den här artikeln har jag försökt visa hur läraren förhåller sig till läroboken, 
både vad gäller dess innehåll och utformning. Den tydligaste gemensamma 
nämnaren tycks vara den teoretiska modellen för jonbindning. Här råder en 
samsyn mellan läraren och läroboken om att modellen av hur atomer blir till 
joner är viktig, liksom att förklaringen ligger i den elektriska attraktions-
kraften. Däremot tycks det råda delade meningar om vikten av att eleverna 
ska förstå formelspråk. I läroboken har formler en undanskymd plats, medan 
de ges ganska stort utrymme i klassrumsverksamheten. Också när det gäller 
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mer specifikt innehåll framhålls delvis olika aspekter av stoffet. Jonför-
eningars löslighet i vatten är t.ex. centralt i läroboken men taget för givet i 
undervisningen. Hur den laborativa kemin knyts till den beskrivande/förklar-
ande ter sig också olika. Lärobokens illustration av hur natriumklorid bildas i 
laboratoriemiljö utgår från att atomer träffar atomer (som i förevisade 
modeller), men klassrumslaborationen utgår från att joner träffar joner. Det 
kan sägas matcha den teoretiska modellen sämre och förutsätter egentligen 
djupare kunskaper än dem som tidigare presenterats.  

Om det råder skillnader mellan hur lärobok och lärare ser på kontextuali-
seringen av stoffet är svårare att urskilja. I läroboken görs ansatser att utgå 
från kända ämnen som koksalt och socker, men de följs inte upp i bröd-
texten, även om texten till stor del handlar om natriumklorid. Vardags-
anknytningen, som alltså främst återfinns i paratexter, framstår därför mer 
som ett innehåll avsett att göra det mer abstrakta innehållet aptitligare. I 
klassrummet är kontextualiseringen än mer undanskymd. Det kan delvis 
bero på att läraren följer en annan inlärningsgång och inte kontrasterar salt 
mot socker. Men det kan också spegla lärarens uppfattning (som bl.a. 
framkommer i en intervju) att vardagsanknytningen kan skymma viktigare 
stoff, som t.ex. modellen för jonbindning eller kemiska formler.  

Sammantaget förhåller sig läraren ganska fritt till läroboken, något som 
tycks vanligt bland erfarna lärare (Menke & Davey 1994). Den friheten vill 
säkert många lärare värna om. Men den kan också leda till ett dilemma, om 
läroboken, som i det här fallet, har så påtagliga brister att den mer eller 
mindre kräver ett muntligt expertstöd för att bli begriplig. Eleverna är här 
hänvisade till att på egen hand hantera lässvårigheter som att metaspråkliga 
vägvisare ibland saknas, att ingresstexten väcker förväntan, som inte riktigt 
infrias, att en del stoff behandlas som känt trots att det är nytt, att förklar-
ingar inte alltid ges och att vissa fakta senare kan visa sig felaktiga. Endast 
till en viss del finns det överensstämmelser mellan vad boken och läraren 
signalerar som viktigt, vilket kan göra det svårt att avgöra vilken vikt som 
ska fästas vid olika textslag. Inför sådana svårigheter är det troligt att många 
elever ger upp eller använder texten endast för sökläsning – för att känna 
igen det stoff som behandlats i klassrummet eller för att hitta svar på hem-
uppgifter. Texten kan då inte fungera för att främja reflektion, utveckla all-
männa adekvata lässtrategier eller för inskolning i naturvetenskapligt skrift-
bruk. Det verkar därför behövas metasamtal om lärobokstexten, som kanske 
kan leda vidare till mer strukturerade samtal om den naturvetenskapliga 
textens kännetecken och förutsättningar, vilket på sikt borde underlätta för 
eleverna att utveckla förmåga att resonera och reflektera kring naturveten-
skapliga texter de läst eller själva kan tänkas producera. Men då krävs inte 
bara att lärare är positiva till att explicit hjälpa eleverna att tillägna sig natur-
vetenskaplig diskurs utan att de också kan bygga upp strategier för detta 
(Yore 1991), kanske i linje med den ämnesöverskridande undervisning som 
börjat få vidare spridning. (Se t.ex. Fang & Schleppegrell 2008.) 
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Hvilken indflydelse har danske stød og 
svenske ordaccenter på den dansk-svenske 
ordforståelse? 

Charlotte Gooskens & Sebastian Kürschner 

Indledning 
Som bekendt er de skandinaviske sprog så nært beslægtede, at de i høj grad 
er indbyrdes forståelige. Der er hidtil blevet udført flere forskellige under-
søgelser, hvis formål var at undersøge, hvor godt skandinaver forstår 
hinandens sprog (Maurud 1976, Bø 1978, Börestam Uhlmann 1991, Delsing 
& Lundin Åkesson 2005). Formålet med disse undersøgelser var først og 
fremmest at få et generelt indtryk af sprogforståelsen. I figur 1 giver vi en 
oversigt over resultaterne af den svensk-danske sprogforståelse i tidligere 
undersøgelser. Hos Haugen (1953), Nordisk Råd (1973) og Börestam 
Uhlmann (1991) er sprogforståelsen ikke blevet testet, men informanterne er 
blevet spurgt, hvor godt de kunne forstå sprogene (opinionsundersøgelser). I 
de øvrige tre undersøgelser (Maurud 1976, Bø 1978 og Delsing & Lundin 
Åkesson 2005) drejer det sig om resultaterne af sprogtester, hvor den 
faktiske forståelse af talesproget blev målt.1 Resultaterne viser i alle tilfælde, 
at den svensk-danske talesprogsforståelse er asymmetrisk. Danskere er bedre 
til at forstå svensk end omvendt. Den undersøgelse, som vi rapporterer om 
her, havde til formål at undersøge denne asymmetriske svensk-danske sprog-
forståelse nærmere. 

De fleste af de nævnte undersøgelser er tekstforståelseseksperimenter. 
Sådanne undersøgelser giver et alment indtryk af sprogforståelsen, men det 
er ikke muligt at undersøge, hvilke egenskaber ved sprogene der gør, at det 
ene sprog er lettere at forstå end det andet. Vi har derfor udført et ord-
forståelseseksperiment. Det gør det muligt at udføre en mere detaljeret 
analyse af de lingvistiske fænomener, som kan forklare forskellene i den ind-

                          
1 Resultaterne er gengivet fra Doetjes (2008). Vær opmærksom på, at det ikke er 
muligt at sammenligne resultaterne i de forskellige undersøgelser, eftersom sprog-
forståelsen er blevet undersøgt på forskellige måder. Bø (1978) testede både en 
gruppe, som var i stand til at se tv fra nabolandet og en gruppe, som ikke kunne 
modtage tv-kanaler fra nabolandene. Her gengives kun resultaterne fra den sidste 
gruppe.  
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Figur 1. Forståelsesscorer fra tidligere undersøgelser af den svensk-danske 
talesprogsforståelse 

byrdes sprogforståelse på ordniveau. I denne artikel begrænser vi os til to 
prosodiske fænomener, som er typiske for de to sprog, nemlig det danske 
stød og de svenske ordaccenter. Så vidt vi ved, er det aldrig tidligere blevet 
undersøgt, hvor stor indflydelse disse to fænomener har på nabosprogs-
forståelsen. 

Stød 

Grønnum (2003) giver en oversigt over “phonological processes which – at 
least in a Scandinavian perspective – are specific and peculiar to Danish and 
which purportedly make Danish difficult to understand for non-Danes.” Et af 
de fænomener, som hun nævner, er stødet. Hun beskriver det som en slags 
knirkestemme (laryngalisering), der findes i betonede stavelser med enten 
lang vokal eller kort vokal fulgt af en stemt (sonorant) konsonant. Stødet er 
betydningsadskillende, således at det f. eks. adskiller verbet køber [kø’b] 
med stød fra substantivet køber [køb] uden stød. Tilstedeværelsen af stød 
er forudsigelig ud fra ordets struktur, se Basbøll (2003). Der er dog geo-
grafisk variation både med hensyn til artikulationen, og hvilke ord der har 
stød. 

Der findes regionalsprog uden stød, og man går ud fra, at der ikke opstår 
forståelsesproblemer mellem talere fra områder med stød og talere fra 
områder uden stød. Så vidt vi ved, er dette dog aldrig blevet testet eksperi-
mentelt, og det er muligt, at det manglende stød kan være en ekstra 
belastning i omstændigheder, hvor sprogforståelsen allerede er reduceret af 
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andre årsager, f. eks. i støjfulde omgivelser eller i andre tilfælde, hvor taleren 
er svær at forstå. Heller ikke det svenske sprog har stød. Derfor er det 
muligt, at stødet virker fremmedartet for svenskere, og derfor forstyrrer 
sprogforståelsen. Erfaringsmæssigt ved vi dog, at svenskere har meget svært 
ved at høre forskel på ord med og uden stød, så måske er denne effekt ikke 
særlig stor. Stødet har derimod måske større indflydelse på udlændinges 
almene indtryk af dansk. Basbøll (2006) foreslår forsigtigt, at stødet måske 
kan bidrage til en forklaring på, at det danske sprog lyder grimt i andre 
skandinavers ører (Delsing & Lundin Åkesson 2005).  

Ordaccenter 

Det svenske sprog anvender kontrastive toner i form af ordaccenter. I figur 2 
ses et eksempel på toneforløbet i det minimale ordpar anden (bestemt form 
af and ‘and’) og anden (bestemt form af ande ‘ånd’). Accent I udtales i 
rigssproget med en stigende tone på den stavelse, som har hovedtryk, mens 
de øvrige stavelser udtales med relativt lavere tonehøjde. Alle enstavelsesord 
samt ord med hovedtryk på den sidste stavelse har accent I. Denne accent 
ligner oftest accenten i sprog uden distinktive ordaccenter. En undtagelse er 
rigsdansk, som det tales i København, hvor den betonede stavelse har en 
lavere tone end den posttoniske stavelse. I andre danske regionalsprog har 
den betonede stavelse højtone.  

 

 
Figur 2. Toneforløbet i det minimale ordpar anden (bestemt form af and ‘and’) med 
ordaccent I og anden (bestemt form af ande ‘ånd’) med ordaccent II 
 

Accent II har lavtone på den stavelse, som har hovedtryk, mens andre 
stavelser har højere tonehøjde. Hvis ordet optræder i citationsform eller 
finalt i frasen, tilføjes en terminal junktur, som gør, at forskellen mellem 
accent I og accent II ofte beskrives som en forskel mellem en og to tone-
toppe (Grønnum 1998:163). Alle ord med accent II har mindst to stavelser.  

Groft set har svensk ordaccent I på ord, som har stød på dansk og accent 
II på ord uden stød, men der er forskelle for betingelserne for forekomsten af 
accenterne i svensk og stød i dansk (Grønnum 1998:180). Ligesom stød er 
ordaccenterne distinktive, men der findes kun et begrænset antal minimale 
ordpar. Der er dialektale forskelle på, hvordan de tonale forskelle mani-
festeres, og i finlandssvensk mangler distinktionen helt. Derfor er betyd-
ningen for forståelsen formodentlig begrænset, mens den for en naturlig 
udtale af svensk er stor. 
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Spørgsmål 

Med denne undersøgelse vil vi søge svar på tre spørgsmål. For det første vil 
vi undersøge, om den dansk-svenske sprogforståelse, som viste sig at være 
asymmetrisk i tidligere undersøgelser af den indbyrdes tekstforståelse, også 
er asymmetrisk, når ord testes i isolation. Det er muligt at asymmetrien især 
skyldes assimilationsfænomener over ordgrænser i dansk. Bleses & Basbøll 
(2004) og Bleses et al. (2008) viste, at danske børns sprogudvikling er lang-
sommere end svenske børns. De forklarer dette resultat med, at det danske 
sprog er sværere at segmentere end svensk, hvilket skyldes prosodiske fæno-
mener så som manglen på specifikke ordgrænsesignaler, obligatoriske sæt-
ningsaccenter og lokale signaler om ytringens funktion. Hvis dette er til-
fældet forventes mindre eller ingen asymmetri i en ordtest, hvor disse fæno-
mener ikke gør sig gældende. Hvis asymmetrien også skyldes ordinterne 
fænomener, forventes en lignende asymmetri som i tidligere undersøgelser.  

Hvis der findes asymmetri i ordforståelsen, vil vi se på to lingvistiske 
fænomener som mulige forklaringer på, at det er lettere for danskere at forstå 
svensk end omvendt. Det er svært at forudsige, hvilken effekt de to fæno-
mener har på sprogforståelsen. Som nævnt findes der sprogvarianter, hvor de 
to fænomener ikke forekommer, uden at det ser ud til at have en negativ 
indflydelse på forståelsen. Det er dog muligt, at der er en indflydelse i situa-
tioner, hvor det er specielt svært at forstå taleren, som det jo er tilfældet, når 
man lytter til nabosproget.  

Vi formulerer vores spørgsmål som følger: 
 

− Er den dansk-svenske ordforståelse asymmetrisk?  
− Hvilken rolle spiller stødet for asymmetrien? 
− Hvilken rolle spiller ordaccenterne for asymmetrien? 

Eksperiment 
For at teste ordforståelsen udførte vi et eksperiment via Internettet.2 Danske 
testpersoner lyttede til 384 isolerede svenske ord, og svenske testpersoner 
lyttede til de tilsvarende danske ord. Alle ordene var substantiver og blev 
tilfældigt udvalgt fra en liste med 2575 højfrekvente ord.  

De 384 ord blev læst højt af to voksne mænd, den ene var fra København 
og havde rigsdansk som modersmål og den anden var fra Uppsala og talte 
rigssvensk som modersmål. Ordene blev optaget i et optagelsesstudie, hvor-
efter de blev klippet og bevaret digitalt ved hjælp af programmet CoolEdit. 

                          
2 Eksperimentet udgjorde en del af et større projekt, hvis formål var at teste den ind-
byrdes forståelse af flere germanske sprog (se Kürschner & Gooskens 2008). Det er 
muligt at deltage i eksperimentet via <http://www.let.rug.nl/lrs> (login:  ‘germanic’, 
password: ‘guest’). 
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52 danske og 25 svenske testpersoner deltog i eksperimentet. Alle testper-
soner var gymnasieelever mellem 16 og 19 år. Danske elever, som talte et 
andet sprog end dansk hjemme, blev udelukket fra den videre analyse. Det 
samme gjaldt for de svenske elever, som talte et andet sprog end svensk 
hjemme. Eftersom vi først og fremmest var interesserede i elever, som havde 
så lidt erfaring med nabosproget som muligt, udelukkede vi resultaterne fra 
elever, som boede tæt ved nabolandet, nemlig 10 elever fra Sjælland. De 42 
resterende elever stammer fra Fyn og Jylland. Som en ekstra kontrol lod vi 
også eleverne oversætte 38 ikke-kognater, dvs. ord som ikke er historisk 
beslægtede i de to sprog. Sådanne ord er uforståelige, hvis man ikke har 
kendskab til sproget. Det viste sig da også, at næsten ikke nogen af ikke-kog-
naterne blev oversat korrekt. En undtagelse er ordet flicka ’pige’, som 68 
procent af de danske testpersoner oversatte korrekt. Dette ord kendes af de 
fleste danskere som et typisk svensk ord. Derudover oversatte danskerne 
ikke-kognater korrekt i 4,1 procent af tilfældene. Svenskerne oversatte ikke-
kognater korrekt i 3,5 procent af tilfældene. På baggrund af disse resultater 
besluttede vi ikke at udelade nogen af de resterende 42 danske og 25 svenske 
elever. 

Hver testperson lyttede til en fjerdedel ord, dvs. 96 af de 384, via hoved-
telefoner og fik 10 sekunder til at skrive oversættelsen til sit modersmål i et 
felt på computerskærmen. Ordene i hver af de fire blokke og rækkefølgen 
var tilfældig. Eftersom blokkene automatisk blev tildelt testpersonerne, var 
der flere testpersoner som lyttede til nogle blokke end til andre. Hvad angår 
de danske deltagere, var det laveste antal testpersoner som lyttede til en blok 
7, og det højeste var 19, mens gennemsnittet pr. blok var 10,5. For de 
svenske deltageres vedkommende var det laveste antal testpersoner, som 
lyttede til en blok 5, og det højeste 7, mens gennemsnittet var 6 pr. blok. 

Oversættelserne af ordene blev automatisk kategoriseret som korrekte 
eller forkerte. De forkerte svar blev derefter kontrolleret manuelt. Svar, som 
var blevet kategoriseret som forkerte pga. stavefejl, blev godkendt som 
korrekte. Stavefejl definerede vi som tilfælde, hvor præcist ét bogstav var 
stavet forkert, uden at det resulterede i et andet eksisterende ord. Således 
blev fejlen i ordet ærende (korrekt ærinde) betragtet som en stavefejl, og 
derfor blev oversættelsen regnet som korrekt (et afvigende bogstav uden at 
det resulterede i et nyt ord), mens aske (korrekt æske) blev regnet som 
ukorrekt, fordi det resulterede i et andet eksisterende ord. Nogle ord har flere 
mulige oversættelser. F. eks. kan det svenske ord brist oversættes til brist 
eller mangel, og derfor blev begge oversættelser godkendt som korrekte. I 
tilfælde af homonymer blev begge oversættelser godkendt. Det svenske ord 
här kan f. eks. oversættes korrekt til dansk hær eller her. 

Hvert ord fik altså tildelt en score på 0 (forkert oversættelse) eller 1 
(korrekt oversættelse) pr. testperson. Vi definerede nu sprogforståelsen som 
procentdelen af korrekte oversættelser pr. ord over alle testpersoner fra et 
land. Vi udelukker ikke-kognaterne fra videre analyse, eftersom det på for-
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hånd er tydeligt, at disse ord er uforståelige, og derfor er de ikke inter-
essante, hvis vi vil have indsigt i tonemernes og stødets betydning for sprog-
forståelsen. Vores definition af kognater er bred. Den omfatter både fælles 
arveord som f. eks. hus, der allerede fandtes i oldnordisk, og fælles låneord 
som f. eks. perspektiv, der er indlånt fra latin. Vi udelukker også ord, som 
har samme kognate rod men forskellige afledningsmorfemer som f. eks. 
svensk undersökning vs. dansk undersøgelse. 346 af de 384 testord var 
kognater og blev brugt til den videre analyse. 

Resultater 
Sprogforståelse 

Vores undersøgelse viser ligesom tidligere undersøgelser (se indledningen), 
at danskernes forståelse af svensk er bedre end omvendt. Dvs. ligesom i 
tekstforståelseseksperimenter er forståelsen asymmetrisk ved isolerede ord: 
Danskerne oversatte 62 procent af de kognate ord korrekt, mens svenskerne 
kun havde 47 procent korrekte oversættelser. Den asymmetri, som findes i 
den dansk-svenske sprogforståelse, er altså meget konstant og gælder både 
sammenhængende tale og løse ord. Det betyder, at asymmetri ikke udeluk-
kende kan forklares med fænomener på sætningsniveau, men også har at 
gøre med fænomener, som findes på ordniveau. Vi vil se nærmere på to af 
disse fænomener, nemlig stød og ordaccenter. Som sagt baserer vi denne 
analyse på de 346 kognater. 

Stød 

Af de 346 ord var der 183, som havde stød på dansk og 163 uden stød. Som 
nævnt i indledningen er det muligt, at stødet i dansk kan have en negativ ind-
flydelse på svenskernes sprogforståelse, og at det manglende stød i svenske 
ord, som på dansk har stød, kan gøre det sværere for danskerne at forstå 
disse ord. I figur 3 vises sprogforståelsesresultaterne af ord med og uden stød 
på dansk for danske og svenske testpersoner. Det ses, at danskerne ikke har 
problemer med det manglende stød på svensk. Ord, som på deres modersmål 
har stød, forstås ikke dårligere end ord uden stød på dansk (61,0 procent mod 
62,8 procent, p = .64). For svenskerne er der heller ingen signifikant forskel 
(46,7 procent mod 47,7 procent, p = .82). Tilstedeværelsen af stød forstyrrer 
altså ikke svenskernes forståelse af dansk. 

Ordaccenter 

Der var 254 ord med ordaccent I og 92 med ordaccent II. I figur 4 vises for-
ståelsesresultaterne af disse to grupper af ord hos danskerne og hos svensk-
erne. For danskerne gør det ikke nogen signifikant forskel for forståelsen om 
de svenske testord har ordaccent I eller ordaccent II (61,1 procent mod 64,1 
procent, p = .48). Derimod har svenskerne sværere ved at forstå danske ord, 
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Figur 3. Procentdele af korrekte oversættelser af nabosproget hos danskere og 
svenskere af ord, som på dansk har stød (+) og ikke har stød (-) 
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Figur 4. Procentdele af korrekte oversættelser af nabosproget hos danskere og 
svenskere af ord som på svensk har ordaccent I eller II 

som på svensk har accent II, end ord som har accent I. Forskellen er signifi-
kant (51,5 procent mod 35,2 procent, p < .001).  

Konklusioner og diskussion 
Vi har set at den svensk-danske ordforståelse er asymmetrisk. Procentdelen 
af korrekte oversættelser af nabosprogets ord var højere hos de danske 
testpersoner end hos de svenske testpersoner. Dette er i overensstemmelse 
med tidligere undersøgelser og viser, at asymmetrien ikke kun findes ved 
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test af lingvistiske fænomener på sætningsniveau, men også, når isolerede 
ord testes. Formålet med analysen i denne artikel var at undersøge, om det 
danske stød og de svenske ordaccenter kan være en del af forklaringen på 
denne asymmetri. Vi sammenlignede derfor procentdelen af korrekte over-
sættelser hos danskere og svenskere af ord med og uden stød på dansk og af 
ord med ordaccent I og II på svensk.  

Vores resultater viser, at stødet ikke har indflydelse på sprogforståelsen 
hverken hos danskerne eller hos svenskerne. Hos svenskere skaber det ikke 
forvirring, hvis der er stød i et dansk testord, selvom de ikke er fortrolige 
med dette fænomen fra deres eget sprog, og danskerne savner ikke stødet i 
de svenske ord, som har stød i det tilsvarende ord på dansk.  

Danskerne bliver heller ikke besværet af de svenske ordaccenter. Ord med 
accent I forstås lige så godt som ord med accent II. Det er muligt, at dansk-
erne ikke er følsomme overfor tonemer, fordi intonationen i ord ikke er 
betydningsadskillende på dansk. På den anden side kan det også være, at 
både accent I og accent II opleves som afvigende fra den danske realisation 
af accenten (se indledningen), og at forståelsen besværes i lige høj grad af 
begge accenter. Svenskerne er dårligere til at forstå danske ord, som har 
accent II på svensk end ord, som har accent I. Det, der gør en forskel hos 
svenskerne, er sandsynligvis, at de savner de to toppe i de danske ords 
toneforløb, når de hører ord, som har accent II på svensk. Derimod har de 
ikke problemer med ord, som har accent I på svensk, fordi den danske accent 
mest ligner accent I ved kun at have en top i F0. 

Man bør tage intervenerende variabler i betragtning, når man tolker resul-
taterne. Som nævnt i indledningen er svenske ord med accent II gennem-
snitligt længere end ord med accent I. Det kan også iagttages i vores data: 
Ordene med accent I består af gennemsnitligt 5,3 lyde, mens ordene med 
accent II omfatter gennemsnitligt 5,8 lyde. Korte ord har mindre redundans, 
og desuden er det sådan, at korte ord har flere såkaldte “neighbours” (se 
Luce & Pisoni 1998). “Neighbours” er ord, som i høj grad ligner testordet, 
og derfor ofte giver anledning til forkerte oversættelser. Hvis det er sådan, at 
redundansen og “neighbourhood”-effekten intervenerer med ordaccent-
effekten, ville vi forvente, at accent I ord, der som regel er kortest, ville blive 
dårligere forstået end accent II ordene. Imidlertid er det omvendte tilfældet 
hos svenskerne, mens der hos danskerne ikke er nogen forskel. Det lader 
altså til, at de to faktorer ikke intervenerer. For at kunne drage tydeligere 
konklusioner, vil det være ønskeligt at udføre en yderligere eksperimentel 
undersøgelse, hvor de forskellige faktorer kan kontrolleres systematisk. 

I denne artikel har vi begrænset os til to prosodiske fænomener i dansk og 
svensk, som vi formodede kunne være en del af forklaringen på den 
asymmetriske svensk-danske sprogforståelse. Vi er i øjeblikket i gang med 
en større undersøgelse, hvor vi inddrager flere lingvistiske faktorer i ana-
lysen. Doetjes & Gooskens (2009) har f. eks. allerede vist, at ortografien 
spiller en vigtig rolle, og som nævnt forventer vi, at også ordlængde, “neigh-
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bourhood”-effekten samt lydinventaret spiller en vigtig rolle (se Kürschner, 
Gooskens & Van Bezooijen, 2008). Formodentlig skal forklaringen for 
asymmetrien søges i sammenspillet af en række lingvistiske faktorer. Des-
uden er det muligt, at ekstra-lingvistiske faktorer som holdning til testsproget 
samt tidligere erfaringer med sproget spiller en rolle. 
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Teoretiseringens roll i nordistiska och 
lingvistiska doktorsavhandlingar på 1970-talet 

Saara Haapamäki 

Inledning 
Föreliggande artikel är en fortsättning och fördjupning av en tidigare studie 
där jag presenterade en översikt över nordistiska doktorsavhandlingar under 
fyra decennier av 1900-talet (00-talet, 30-talet, 70-talet och 90-talet) vid 
universiteten i Uppsala, Lund, Stockholm, Göteborg och Helsingfors.1 I den 
översikten fokuserade jag dels på valet av studieobjekt, dels på valet av 
teoretiskt perspektiv och kunde konstatera att majoriteten av avhandlingarna 
präglades av en rätt tydlig orientering mot språkhistorisk forskning och mot 
en språkbeskrivning där det empiriska materialet stod i centrum och där 
teoretiska resonemang var mindre framträdande. (Haapamäki 2010) 

Mitt syfte i denna artikel är att jämföra avhandlingar i nordiska språk/ 
svenska med avhandlingar i allmän språkvetenskap och fonetik på 1970-talet 
vad gäller graden och arten av teoriförankring. Jag försöker utreda huruvida 
avhandlingarna utgår från en övergripande teoretisk referensram och i så fall 
vilken, huruvida de primärt är teori- eller materialstyrda och huruvida ana-
lysmetoderna i avhandlingarna är förankrade i den valda teoriramen. I fokus 
står avhandlingar skrivna vid Uppsala universitet, Lunds universitet, Stock-
holms universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet. En stor del av 
artikeln ägnas åt en diskussion kring möjliga orsaker till de resultat som 
kommer fram.  

Jämförelsen mellan nordistiska och lingvistiska2 avhandlingar med hän-
syn till teoretisering kan tänkas vara intressant på grund av att dessa ämnes-
områden stått nära varandra på många håll. Även konferensserien Svenskans 
beskrivning är ett exempel på samarbetet mellan nordister och allmänling-
vister. Bland de 13 personer som deltog i den första sammankomsten fanns 
fyra nordister och nio lingvister (varav sju fonetiker). Också under de efter-

                          
1 Vissa av tankegångarna i denna artikel hade inte varit möjliga utan de samtal jag 
har haft förmånen att föra med Fred Karlsson och Per Linell. Därtill har de kom-
mentarer som Fred gett till denna text bidragit till en väsentlig förbättring av den. 
Tack! 
2 Även om det kanske är missvisande och anakronistiskt, talar jag på flera ställen i 
denna artikel om lingvistik och syftar då på både allmän språkvetenskap och fonetik. 
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följande sammankomsterna samlades representanter för båda ämnena, men 
detta disciplinövergripande samarbete var mer utpräglat i början av 
Svenskans beskrivning än vad det är i dag, då majoriteten av deltagarna är 
nordister. (Se Fred Karlssons artikel i denna volym.) 

Trots att ämnena har många beröringspunkter med varandra, kan man 
säga att de till sin karaktär är olika. Medan de svenska nordisterna primärt 
har varit intresserade av att beskriva svenskan och dess regionala, sociala 
och diakrona variation, har lingvisterna i sin tur ofta försökt fånga sådana 
strukturella och funktionella drag hos språken som är av intresse ur syn-
punkten av en allmän språkteori (se t.ex. Enkvist m.fl. 1992:7). Detta kan 
antas ha konsekvenser för frågan om teoriförankring i så måtto att avhand-
lingar i allmän språkvetenskap/fonetik möjligen uppvisar en högre grad av 
teoriorientering än avhandlingar inom nordistiken. 

Att begränsa tidsperioden till 1970-talet motiveras främst av det 
begränsade utrymme jag har till mitt förfogande och är i sig naturligtvis 
beklagligt. Frågan varför just detta och inte något annat decennium förtjänar 
att lyftas fram är naturligtvis befogad. Valet motiveras av att jag antar att det 
för studiet av de teoretiska perspektiven kan vara en intressant tidpunkt, inte 
minst därför att det markerar ett visst uppbrott från tidigare forskningstradi-
tioner. Först och främst är det fråga om en tidsperiod då den generativa 
grammatiken får fotfäste i Sverige. Sven Öhman (1966) var en av de första 
att introducera generativa perspektiv i Sverige, och Ulf Telemans Studies in 
a generative grammar of modern Swedish (1969) var den första generativist-
iskt inriktade avhandlingen. Värt att notera är att den hör till nordistiken, där 
den generativa grammatikens frammarsch innebär att den junggrammatiska 
traditionens grundvalar för första gången på allvar utmanas (se t.ex. Joseph-
son 1989:107, Hovdhaugen m.fl. 2000:404, 507 f.). 

Analyskategorier 
För att kunna jämföra avhandlingarna i fråga om teoretisering har jag skapat 
tre kategorier som markerar olika grader av teoriförankring.  

Nivå 1 innefattar avhandlingar där beskrivningen av ett empiriskt material 
står i centrum och där endast en förhållandevis svag koppling till teori kan 
skönjas. Även om det kan finnas enstaka hänvisningar till en eller flera teo-
retiker, är analysmetoden inte konsekvent förankrad i någon övergripande 
teoretisk referensram. Analysen av materialet görs i förhållande till kate-
gorier som skapats antingen av avhandlingsförfattaren eller av någon tidigare 
forskare på grundval av iakttagelser av empiriska data snarare än på teoret-
iska grunder. Avhandlingarna utmynnar inte heller i en slutdiskussion som 
skulle dra teoretiska konsekvenser av analysresultaten eller belysa resultaten 
i ljuset av någon befintlig teori. 

Till nivå 2 har jag räknat avhandlingar som har en tydligare teorikoppling 
än de på föregående nivå. Författaren utgår alltså explicit från någon över-
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gripande teoriram, redogör för vilka grundvalar teorin bygger på och 
tillämpar en analysmetod som är förankrad i det valda teoretiska ramverket. 
Teorin är här primärt till för att ge redskap för att analysera ett empiriskt 
material. 

Nivå 3, slutligen, markerar avhandlingar som på ett tydligt sätt är teori-
drivna och som vid sidan av ett eventuellt empiriskt syfte också har ett 
utpräglat teoretiskt syfte. Avhandlingarna utmynnar i en diskussion kring de 
teoretiska implikationer som undersökningsresultaten har, i många fall även i 
att skapa en egen teoretisk modell. I denna kategori finns också rent teoret-
iska studier som saknar empiriskt språkmaterial och studier som anlägger ett 
metaperspektiv och som syftar till att diskutera och kritiskt granska andras 
teorier. 

Nivåerna markerar närmast en glidande skala från svagare till starkare 
teorikoppling. Det behöver knappast påpekas att det är långtifrån enkelt att 
alltid avgöra på vilken nivå man ska placera en avhandling. Därtill är det 
förstås fråga om min tolkning av avhandlingarna, och det är möjligt att 
varken författarna till dem eller någon utomstående forskare nödvändigtvis 
skulle godta min kategorisering. Det är viktigt att komma ihåg att alla 
nivåer, även nivå 1, representerar någon form av teoriförankring – annars 
skulle det ju knappast kunna vara fråga om vetenskaplig forskning. Jag vill 
också understryka att skalan inte ska förknippas med någon värdering av det 
slag att den skulle gå från sämre till bättre eller från bättre till sämre avhand-
lingar.  

Jag kommer nedan att först behandla nordistiska avhandlingar och 
därefter lingvistiska. Sedan följer en sammanfattning av resultaten och en 
diskussion kring möjliga orsaker till dem.  

Innan jag går in på granskningen av avhandlingarna vill jag ännu poäng-
tera att alla resultat jag presenterar enbart gäller doktorsavhandlingar. Även 
om jag i och för sig tror att avhandlingar kan ses som ganska bra indikatorer 
för vilka perspektiv som dominerar eller är populära inom ett ämne, måste 
man trots allt komma ihåg att de bara utgör en bråkdel av den forskning som 
bedrivs inom disciplinerna. 

Nordistiska avhandlingar på 1970-talet 
Jag ska börja med att se på teoriförankringen i de nordistiska avhandlingarna 
i Uppsala (UU), Lund (LU), Stockholm (SU), Göteborg (GU) och Umeå 
(UmU). Av tabell 1 framgår antalet avhandlingar på de olika teorinivåerna, 
dels i absoluta tal, dels i procenttal. De sistnämnda hänför sig till andelen 
avhandlingar på en viss nivå i förhållande till alla avhandlingar som skrivits 
vid respektive universitet. Slutsatser av och jämförelser mellan siffrorna 
försvåras av att antalet avhandlingar sammanlagt är ganska litet och att det 
varierar mycket mellan de olika universiteten. Man kan dock notera att 
endast nivå 1 är representerad i Stockholm och Umeå och att den dominerar 
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Tabell 1. Nordistiska avhandlingar på 1970-talet 

 UU LU SU GU UmU Totalt 

Nivå 1 12 (86 %) 13 (93 %) 13 (100 %) 1 (20 %) 4 (100 %) 43 

Nivå 2 2 (14 %) 1 (7 %) – 1 (20 %) – 4 

Nivå 3 – – – 3 (60 %) – 3 

Totalt 14 14 13 5 4 50 

tydligt i Uppsala och Lund. Nivå 3 finns representerad bara i Göteborg, och 
GU är också det enda universitet där teoretiskt inriktade avhandlingar 
dominerar i förhållande till materialcentrerade. 

De studier som det finns flest av (en dryg tredjedel) på nivå 1 är kvantita-
tiva, grammatiska textanalyser varav många arbetar enligt Lundaskolans 
manualer och räknar t.ex. meningslängder, makrosyntagmer, bisatser och 
ordklasser. Den näst största gruppen (en femtedel) på denna nivå utgörs av 
dialektologiska studier där perspektivet i regel är junggrammatiskt eller dia-
lektgeografiskt och där särskilt ljudläran är framträdande. Därefter kommer 
textfilologiska studier av äldre historiska dokument och forskning om namn. 
Utöver dessa finns det några avhandlingar som är svårare att placera i ett 
specifikt forskningsområde eller i en specifik forskningstradition.  

På nivå 2 tillämpas vissa generativa teorier (generativ grammatik och 
semantik), semantiska teorier (strukturalistisk semantik och ordfältsteori) 
och sociolingvistiska modeller. 

Av de avhandlingar som jag placerat på nivå 3 ansluter sig två till den 
generativa fonologin, medan en bidrar till en teoretisk diskussion kring stil 
och språklig betydelse och diskuterar därvid flera stilteorier och semantiska 
teorier. Alla dessa är alltså skrivna vid Göteborgs universitet. 

Lingvistiska avhandlingar på 1970-talet 
Innan jag går över till de lingvistiska avhandlingarna vill jag inledningsvis 
påpeka att ämnena allmän språkvetenskap och fonetik är något svåra att hålla 
isär och att jag därför har fört ihop dem. Nils Erik Enkvist m.fl. (1992:10) 
påpekar att det särskilt i England och Skandinavien var vanligt att dessa 
ämnen utvecklades parallellt vid universiteten och att fonetiken dessutom på 
många håll (särskilt i Sverige och Finland) etablerades före allmän språk-
vetenskap. Den första lingvistiska lärostolen i Sverige var således just en 
professur i fonetik, dvs. den år 1950 inrättade professuren vid Lunds univer-
sitet. Dess första innehavare var Bertil Malmberg, som även startade ett 
fonetiskt laboratorium vid samma universitet. Under den för denna studie 
aktuella tidsperioden hade fonetiken fortfarande en mycket stark ställning i 
Sverige. (Enkvist m.fl. 1992:14, 22, 69, 89 f.) 

Fördelningen mellan avhandlingarna vid de olika universiteten och på de 
olika teorinivåerna framgår av tabell 2. Även om antalet avhandlingar här är 
ännu mindre än inom nordistiken och skillnaderna mellan de olika universi-
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teten vad gäller antalet avhandlingar stora, kan man dra den försiktiga slut-
satsen att tendensen verkar vara motsatt till den som framkom för de nordist-
iska avhandlingarnas del. Medan nivå 1 var tydligt dominerande i dem, är 
den minst dominerande i de lingvistiska avhandlingarna. Medan nivå 3 hade 
få representanter i de nordistiska avhandlingarna, är det den som sammanlagt 
har flest representanter i de lingvistiska, nämligen 14 av totalt 26. För Upp-
sala och Stockholm är det dessutom fråga om en komplementär distribution: 
i Uppsala representeras nivå 1 och 2 bara av nordistiska avhandlingar och 
nivå 3 enbart av en lingvistisk (den enda avhandling som skrevs på Institu-
tionen för lingvistik i Uppsala på 70-talet). I Stockholm representeras nivå 1 
enbart av nordistiska avhandlingar och nivå 2 och 3 enbart av lingvistiska. 
Göteborgs universitet avviker från de andra så till vida att nivå 3 där repre-
senteras av både nordistiska och lingvistiska avhandlingar.  

Tabell 2. Lingvistiska avhandlingar på 1970-talet 

 UU LU SU GU UmU Totalt 

Nivå 1 – 1 (11 %) –  1 (16 %)  2 

Nivå 2 – 6 (67 %) 3 (38 %)  1 (16 %) 10 

Nivå 3 1 (100 %) 2 (22 %) 5 (62 %) 2 (100 %) 4 (67 %) 14 

Totalt 1 9 8 2 6 26 
 

Vad gäller frågan om vilka slags perspektiv det är fråga om i dessa 
avhandlingar kan man konstatera att det på nivå 1 finns en avhandling om 
morfologin i inlärarsvenska och en som utgör en redogörelse för ett socio-
lingvistiskt fältarbete. 

På nivå 2 utgörs den största enskilda gruppen, nämligen alla avhandlingar 
utom en (som handlar om språkinlärning ur ett syntaktiskt perspektiv), av 
fonetiska studier av produktion och/eller perception av tal med utgångspunkt 
i olika teoretiska perspektiv och metoder, såsom generativ fonologi, lexikal-
isk fonologi, experimentell fonetik och neurolingvistik. Sådana arbeten är 
särskilt framträdande i Lund, vilket möjligen beror på att fonetiken redan var 
så väletablerad där. 

De teoretiska perspektiv som diskuteras i avhandlingar på nivå 3 är först 
och främst generativ grammatik, generativ fonologi och generativ semantik. 
Dessutom finns det arbeten om kasusgrammatik och kategorialgrammatik. 
Ett flertal arbeten syftar till att utveckla egna grammatiska modeller med 
utgångspunkt i de nämnda perspektiven eller också på andra grunder 
(logiska eller matematiska). Sådana dominerar vid Stockholms universitet. 
Även olika textteoretiska modeller föreslås, delvis utgående från generativa 
modeller, delvis med ett visst avståndstagande från dem. Gemensamt för 
merparten av avhandlingarna på nivå 3 är att de är inriktade på formalistiska 
teorier och modeller. Endast en avhandling vid LU ägnar sig åt semiotiska, 
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semantiska, och fenomenologiska positioner och en vid GU åt pragmatiska, 
kommunikations- och talaktsteoretiska modeller. 

Tendenser och slutsatser 
Förutom att teoriorienteringen förefaller vara mer markant i lingvistiska 
avhandlingar än i nordistiska, finns det även en rad andra skillnader som kan 
vara värda att lyfta fram. Således kan man t.ex. konstatera att det inom 
nordistiken finns ett stort antal dialektologiska avhandlingar, medan det hos 
lingvisterna bara finns en avhandling som studerar dialektal talproduktion. 
Namnforskning och textfilologi förekommer endast i nordistiska avhand-
lingar. Inom lingvistiken finns bara en avhandling som representerar histor-
isk lingvistik. Däremot hyser de lingvistiska avhandlingarna ett stort intresse 
för experimentella fonetiska studier av produktion och perception av tal, 
medan sådana helt saknas hos nordisterna. I de lingvistiska avhandlingarna 
finns vidare ett påfallande stort intresse för generativistiska och andra 
formalistiska beskrivningsmodeller, medan dessa i de nordistiska avhand-
lingarna inte har fått den popularitet man kanske kunde ha väntat sig, t.ex. 
med tanke på att den första generativt präglade avhandlingen skrevs inom 
nordistiken.3 I nordistiska avhandlingar finns däremot ett markant intresse 
för beskrivningen av stora textkorpusar utifrån ett kvantitativt, grammatiskt 
perspektiv. Sådana finns inte alls inom lingvistiken, där man i stället är ute 
efter att skapa teoretiska, formalistiska modeller för textanalys. Även 
intresset för sociolingvistik är mer utpräglat hos nordister än lingvister. 

Valet av avhandlingsspråk skiljer också de nordistiska och lingvistiska 
avhandlingarna. Av de lingvistiska avhandlingarna är 17 (65 procent) 
skrivna på engelska, 3 (12 procent) på tyska och 6 (23 procent) på svenska. 
De nordistiska avhandlingarna i Uppsala, Lund, Stockholm och Umeå är i 
sin tur samtliga skrivna på svenska. Dessa resultat är knappast överraskande 
med tanke på att de nordistiska avhandlingarna primärt riktar sig till en 
svensk eller nordisk publik, medan de lingvistiska åtminstone också kan 
tänkas intressera en internationell publik. Men det kan vara intressant att 
notera att det vid Göteborgs universitet finns två nordistiska avhandlingar på 
engelska, en på tyska och två på svenska. Återigen avviker Göteborg från de 
andra universiteten, vilket dock sannolikt hänger samman med teoriorienter-
ingen vid samma universitet. De två nordistiska avhandlingarna på engelska 
i Göteborg representerar nämligen båda nivå 3.  

Som det redan framgått är avhandlingarna inom nordistiken i rätt blygsam 
utsträckning intresserade av den internationella teoribildningen, men för 
lingvistikens del kan det möjligen vara intressant att inte bara granska vilka 
                          
3 Olle Josephsons historiska översikt över bidragen i tidskriften Nysvenska studier 
visar liknande resultat. För tidsperioden 1965–1974 konstaterar han att ”den som 
tror sig här kunna spåra Chomsky bedrar sig” (Josephson 1989: 108). 
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teorier som finns, utan också reflektera över vilka slags teoretiska perspektiv 
man inte kan hitta. Det finns naturligtvis många sådana, men jag ska här 
lyfta fram några forskningstraditioner som inte verkar ha fungerat som inspi-
rationskällor för de lingvistiska avhandlingarna. Det mest iögonenfallande är 
kanske att den kontinentala traditionen inte har haft något märkbart inflyt-
ande. Exempelvis handlingsteoretiskt inriktad textforskning som utvecklades 
i Tyskland på 60- och 70-talen verkar inte ha berört svenska lingvister. Det 
har inte heller den språkteoretiska diskussionen i Frankrike, t.ex. den franska 
strukturalismen, gjort, utom i ett fall. Vad gäller Pragstrukturalismen har 
dess fonologiska landvinningar haft ett visst inflytande på en del av avhand-
lingarna i fonetik, men i övrigt har dess forskningstyngdpunkter (t.ex. vad 
gäller lingvistiska perspektiv på litterära texter) inte haft någon inverkan på 
svenska lingvisters avhandlingar. Den tyska traditionen kring Inhalts-
bezogene Grammatik är likaså frånvarande. Över huvud taget kan man säga 
att semantiska studier är långt mindre populära än t.ex. fonetiska och 
syntaktiska studier.  

Men inte bara den kontinentala traditionen är frånvarande utan också 
vissa anglosaxiska, kontextuellt och funktionalistiskt inriktade traditioner, 
såsom t.ex. den s.k. Londonskolan (J.R. Firth, M.A.K. Halliday). Den slår 
ännu på 70-talet inte igenom i Sverige – det blir först långt senare och då 
faktiskt primärt i nordistiska avhandlingar. Den pragmatiskt orienterade 
talaktsteorin har vidare bara lämnat få spår i avhandlingarna. 

Ytterligare en typ av forskning som saknas är vetenskapshistoriska 
studier, men detta har antagligen ett samband med att den kontinentala, 
hermeneutiska traditionen inte har haft någon inverkan. Det är närmast inom 
den kontinentala traditionen som den egna vetenskapens historia ses som ett 
studieobjekt, likvärdigt med andra studieobjekt.4 

En intressant men svår fråga är varför just intresset för fonetik och för 
formalistiska (delvis algoritmiska) teorier och modeller är så utpräglat inom 
den svenska lingvistiken på 70-talet (och antagligen även därefter) och 
varför samma intressen kan hittas även hos nordisterna – i de få fall där 
teoretisering över huvud taget förekommer. Fonetikens och fonologins popu-
laritet kan möjligen delvis förklaras med den starka tradition som jung-
grammatiken och dess intresse för språkljuden haft i svensk språkvetenskap 
(företrädesvis nordistik) sedan slutet av 1800-talet. De formalistiska modell-
ernas popularitet kan hänga samman med det som Enkvist m.fl. (1992:20) 
konstaterar, nämligen att datorlingvistiken i Sverige kom att bli en del av de 
lingvistiska avdelningarna, medan den i andra länder oftast finns inom 

                          
4 Här kan man dra en parallell till filosofins förhållningssätt till filosofins historia. 
Som Niklas Forsberg (2006) påpekar har filosofins historia inom den kontinentala 
traditionen setts som en integrerad del av tänkandet, medan den analytiska filosofin 
har sett filosofihistorien som ett ämne skilt från den ”riktiga” filosofin. 
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avdelningar för datavetenskap, informationsvetenskap eller el- och system-
teknik. Här är det emellertid något svårt att se vad som är orsak och vad som 
är verkan. Antagligen bör orsakerna till den teoretiska orienteringen sökas i 
andra omständigheter, och det är naturligtvis inte otänkbart att rent slump-
mässiga skäl ligger bakom den. Ibland kan det helt enkelt handla om att 
forskare med viss inriktning blivit inflytelserika vid vissa institutioner och 
där kommit att påverka valet av avhandlingsämnen. Det faktum att Sverige 
haft framstående och internationellt kända fonetiker, såsom Gunnar Fant, 
Björn Lindblom och Bertil Malmberg, har säkert bidragit till intresset för 
fonetik. 

Att den kontinentala, hermeneutiskt, handlingsteoretiskt och kontextuellt 
inriktade traditionen lämnat så få spår i den svenska språkvetenskapen kan 
möjligen bero på att denna typ av teoretisering helt enkelt upplevs som 
främmande. Samma tendens kan ju ses inom den svenska filosofin som 
huvudsakligen hämtat inspiration från den anglosaxiska, analytiska tradi-
tionen (och därför utvecklat en förkärlek för formell logik), medan den har 
uppvisat mindre intresse för den kontinentala filosofin (se t.ex. Battail 2006, 
Forsberg 2006). José Luis Ramírez (2003) anser att den analytiska tradi-
tionens dominans inom den svenska filosofin rentav kan förklaras med att 
den svenska språkvetenskapen traditionellt främjat en positivistisk och ana-
lytisk syn, ”en syn på språket uppfattat som ergon och ting, inte som skap-
ande handling”. I detta avseende skiljer sig Sverige markant från t.ex. Dan-
mark, där språkvetenskaplig teoretisering över lag varit starkare än i de 
andra nordiska länderna (se t.ex. Hovdhaugen m.fl. 2000:565).  

Avslutning 
En sammanfattande slutsats av min jämförelse blir alltså att teoretiskt 
inriktad forskning på 1970-talet har sin huvudsakliga hemvist inom ling-
vistiken, medan nordisterna primärt bedriver empiriskt inriktad forskning där 
dokumentering och beskrivning av empiriska data står i centrum. Detta är 
inget oväntat resultat utan står i samklang med den gängse bilden av ämne-
nas särart. En viktig faktor är också att den tidpunkt som stått i fokus i denna 
studie ligger så nära etableringen av läroämnet allmän språkvetenskap/fone-
tik. Det kan antas att detta ämne på 70-talet, och antagligen även därefter, 
lockade studenter och forskare som uttryckligen var intresserade av sådana 
språkvetenskapliga perspektiv och sådan språkvetenskaplig teoretisering 
som inte renodlades inom nordistiken och möjligen inte heller inom de 
övriga språkämnena. I ett sådant läge förblev nordistiken (med undantag för 
Göteborg) kanske en hemvist för mer traditionellt – i detta fall empiriskt och 
materialcentrerat – inriktade forskare. Ändå kan man möjligen vara förvånad 
över att så få nordistiska avhandlingar representerar nivå 2 i min uppställ-
ning.  
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Mot bakgrund av detta är det motiverat att undra om inte 1970-talet 
framstår som en ganska extrem tidsperiod och om man således hade fått 
fram annorlunda resultat om man hade valt att granska ett senare årtionde. 
Härom kan jag i detta sammanhang bara ge en högst hypotetisk gissning. Jag 
har gjort en motsvarande kartläggning för nordistiska avhandlingar på 1990-
talet, och den visar bl.a. att arbeten som skulle kunna hänföras till nivå 2 och 
3 ökar lite vid alla universitet, även om nivå 1 fortfarande tydligt dominerar 
(med ca två tredjedelar av alla avhandlingar). De nordistiska avhandlingarna 
bekräftar således inte den i övrigt säkert adekvata bild som Hovdhaugen 
m.fl. (2000:566) ger av ”lingvistifieringen” av den särspråkliga forskningen 
mot slutet av 1900-talet, dvs. att de flesta som forskar i individuella språk är 
välbevandrade i allmänna språkteorier. 

Lingvistiska avhandlingar från 1990-talet har jag tyvärr inte studerat 
annat än stickprovsmässigt och kan därför inte uttala mig om utvecklingen i 
dem. Men utifrån de stickprov jag gjort vill jag formulera ett försiktigt antag-
ande om att det inom lingvistiken skett en utveckling där fler avhandlingar 
kunde hänföras till nivå 2 och att den rent teoretiska nivån (3) har fått en 
något svagare ställning än den hade på 70-talet. Detta antagande stämmer 
överens med det som Hovdhaugen m.fl. (2000:567) påpekar om den 
nordiska lingvistiken och dess instrumentalisering under senare hälften av 
1900-talet. Förutom för fonetik och formalistiska modeller (nu särskilt för 
språkteknologiska tillämpningar), intresserar sig de lingvistiska avhandling-
arna på 1990-talet även t.ex. för typologiska jämförelser av olika språk och 
beskrivningar av s.k. exotiska språk. Däremot förefaller handlings- eller 
diskursteoretiskt inriktade modeller fortfarande inte intressera dem i någon 
markant utsträckning.  

Det säger sig självt att det återstår att göra mer systematiska studier av 
flera tidsperioder och flera universitet, likaså mer detaljerade och djup-
gående undersökningar av enskilda perioder, universitet och läroämnen än 
den jag har kunnat bidra med här. Men givet att man kan skönja en tendens 
att både nordister och lingvister – från var sitt håll – börjar närma sig nivå 2, 
kunde det i så fall ses som en ganska positiv utveckling. Den nivån torde 
nämligen vara en fruktbar mötesplats för nordister och lingvister, t.ex. för att 
dryfta frågor rörande svenskans beskrivning. 
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”en prestigelös och engagerande gemenskap” 
Bilden av arbetsgivaren i platsannonsen 1955–2005 

Karin Helgesson 

Inledning 
Platsannonsen ger inte bara möjlighet för den annonserande arbetsgivaren att 
berätta om den utannonserade befattningen eller om vilka kvalifikationer 
som befattningen kräver. Den ger också arbetsgivaren en möjlighet att skapa 
en positiv bild av sig själv hos annonsens läsare, antingen dessa är presum-
tiva anställda eller andra intressenter, som kunder, leverantörer och kon-
kurrenter. Hur väljer då annonsörer under olika perioder att utnyttja den 
möjligheten? I denna framställning ges några exempel på hur bilden av 
arbetsgivaren konstrueras i platsannonser under perioden 1955 till 2005.  

Inledningsvis redovisas kort tidigare forskning om hur arbetsgivaren 
beskrivs i platsannonsen, några teoretiska utgångspunkter samt metod och 
material. Därefter visas hur arbetsgivarinformationen, som i början av 
perioden inte ens alltid finns med i platsannonsen, med tiden utvecklas till att 
bli en relativt fyllig, och ofta grafiskt avgränsad del. Sedan beskrivs hur en 
positiv bild av arbetsgivaren målas upp med hjälp av två olika budskap, 
nämligen budskapet om den framgångsrika organisationen och om den goda 
arbetsmiljön, och hur detta uttrycks på olika sätt i olika perioder med såväl 
verbala som icke-verbala redskap. Till sist sammanfattas dessa tendenser.  

Tidigare forskning om bilden av arbetsgivaren i platsannonsen 
Platsannonsen är ännu inte så beforskad ur ett språkvetenskapligt perspektiv. 
Källgren (1979) beskriver platsannonsen som kommunikationsakt och kon-
staterar där att en viktig funktion hos platsannonsen är att ge information om 
arbetsgivaren. I de annonser hon undersöker är det ont om värderande och 
stämningsskapande ord, och den information som ges om arbetsgivaren 
tycks alltså främst vara saklig (1979:142).  

I Finland har svenskspråkiga platsannonser studerats både av Reuter 
(1989) och av Hendrell (2006a, b). Reuter jämför språket i cirka 200 plats-
annonser publicerade i Hufvudstadsbladet med ungefär lika många publice-
rade i Svenska Dagbladet, och finner såväl skillnader som likheter. Hon 
studerar inte specifikt hur bilden av arbetsgivaren byggs upp, men konsta-
terar att verbet expandera med tillhörande adjektiv expanderande och expan-
siv och substantivet expansion hör till favoritorden i annonser från båda tid-
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ningarna. När annonserna beskriver vad företaget har att erbjuda använder 
Hufvudstadsbladet gärna adjektivet ungdomlig, t.ex. ett ungdomligt företag 
eller ungdomliga arbetskamrater (1989:7). Motsvarande bruk av orden åter-
fanns inte i Svenska Dagbladet.  

Hendrell undersöker i två uppsatser bruket av adjektiven som imageskap-
ande element i 40 respektive 90 platsannonser hämtade från Göteborgs-
Posten, Dagens Nyheter och Internet 2005 och 2006. Hon visar bl.a. att 
adjektiven används för att visa att de annonserande företagen är stora och 
mäktiga, och ger som exempel bl.a. betydande, ledande, stor och väl-
etablerad. De fyra mest frekventa adjektiven i båda undersökningarna är 
stor, god, ny och ledande, och ordet internationell kommer på fjärde plats i 
den första undersökningen (2006a:15) och på femte plats i den andra 
(2006b:31). De frekvenssiffrorna gäller dock hela platsannonsen och alltså 
inte bara sådan text som beskriver arbetsgivaren. 

Teoretiska utgångspunkter, material och metod 
I det följande ansluter jag mig till en språksyn som antar att en av de saker vi 
gör när vi använder språket är att vi bygger identiteter och bilder (se t.ex. 
Gee 2005, Fairclough 2000). När det gäller arbetsgivaren i platsannonsen är 
det en abstrakt identitet som byggs upp, eftersom det inte handlar om 
identiteten hos en individ, utan om identiteten hos en organisation, och det är 
kanske bättre att därför använda termen bild. 

Liksom företrädare för en sociosemiotisk språksyn (se t.ex. Ledin 2000, 
Kress & van Leeuwen 1996) ser jag inte heller det verbala språket som det 
enda medel vi har till vårt förfogande för att skapa mening, utan anser att vi 
även kan använda andra semiotiska system, som t.ex. bilder och grafisk 
form. I fallet platsannonsen har annonsören t.ex. möjlighet att föra ut sitt 
budskap inte bara med ord utan även med hjälp av illustrationer, layout och 
grafiska element som t.ex. logotypen. I denna framställning gör jag dock inte 
någon ingående analys av platsannonsen som visuellt fenomen, utan under-
söker endast huruvida platsannonsen innehåller illustrationer, samt hur 
annonsörerna väljer att grafiskt markera informationen om arbetsgivaren så 
att den blir en avskild och lätt urskiljbar del av annonsen. Till skillnad från 
t.ex. Kress & van Leeuwen (1996) kommer jag alltså inte att här genomföra 
någon grammatisk analys av illustrationerna, utan nöjer mig med att under-
söka om de finns och i så fall vad de avbildar. Det kan förstås många gånger 
vara svårt att avgöra vad en avbildning av människor egentligen illustrerar. 
Glada människor i kontorsmiljö kan ju t.ex. både illustrera befintliga 
anställda och något slags idealsökande. För den här analysen har jag valt att 
kategorisera illustrationerna i fyra grova kategorier: illustrationer av pro-
dukter, av anläggningar/byggnader, av verksamheten och av människor. De 
två sista kategorierna sammanfaller ofta, så att illustrationen visar med-
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arbetare i verksamhet, t.ex. två laboratorieingenjörer med huvudena böjda 
över ett mikroskop. 

Det kan också vara svårt att avgöra exakt vilka delar av platsannonsen 
som förmedlar ett budskap om arbetsgivaren och vilka delar som snarare 
förmedlar budskap om t.ex. vilka krav arbetsgivaren ställer på den sökande. 
Ur en aspekt kan man se platsannonsen som helhet som ett slags reklam-
plakat för arbetsgivaren. Åtminstone för privata arbetsgivare är själva 
behovet av arbetskraft många gånger ett tecken på expansion och framgång 
och alltså är platsannonsen ett bidrag till en positiv bild av organisationen. 
Genom de krav som ställs på den sökandes personliga egenskaper och 
formella kvalifikationer visar arbetsgivaren också upp en bild av hurdan den 
vill framstå, t.ex. som en arbetsgivare som uppmuntrar egna initiativ och 
därför söker initiativrika medarbetare. Här kommer jag dock att koncentrera 
mig på de delar där bilden av arbetsgivaren konstrueras explicit, antingen i 
ord eller med hjälp av illustrationer.  

Metoden för denna undersökning är främst kvantitativ. Uppgifter om 
annonserna i materialet har matats in i en databas och sedan har beräkningar 
gjorts av andelen annonser med vissa egenskaper, som illustration eller vissa 
ord. På detta sätt har några trender i konstruktionen av bilden av 
arbetsgivaren kunnat urskiljas, vilka jag i ett senare skede kommer att gå 
vidare och göra mer ingående, kvalitativa analyser av.  

Materialet för undersökningen består av 2 746 orubricerade platsannonser 
från Dagens Nyheter hämtade från den första veckan i april och den första 
veckan i november åren 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2000 och 2005.1 

Fördelningen av annonserna per år framgår av tabell 1. Det är alltså något 
färre annonser det första och det sista året i undersökningen, och mellan 400 
och 500 annonser övriga år. Det sista året, 2005, är en förhållandevis stor del 
av annonserna, 128 av 236, inte fullständiga annonser utan snarare ett slags 
reklamrutor för en fullständig annons på en hemsida på Internet. Omfånget 
på dessa reklamrutor varierar, från närmast fullständiga annonser till mycket 
kortfattade annonser där i stort sett bara namnet på arbetsgivaren, 
befattningsbenämningen och en www-adress är med i tidningsannonsen som 
i exemplet: ”Operan söker administrativ chef och Personalchef. Mer 
information finns på www.operan.se” (DN Jobb 3 november 2005:34). Det 
                          
1 Dagstidningarna brukar publicera platsannonser på två olika ställen i tidningen och 
annonserna ser något olika ut beroende på var i tidningen de står. De rubricerade 
annonserna står under underrubriker som ”kontor”, ”lager”, ”ekonomi” osv. En 
orubricerad annons är ofta större än en rubricerad och innehåller mer text, och den 
personal som söks i de orubricerade är ofta, men långtifrån alltid, mer kvalificerad 
än den som söks i de rubricerade. Huvudprincipen för materialinsamlingen har varit 
att välja annonser från tidningar vart tionde år. År 2000 togs med som ett kontrollår, 
eftersom det verkade hända mycket med platsannonsen som genre under åren mellan 
1995 och 2005. 
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är främst offentliga arbetsgivare, som kommuner och landsting, som väljer 
denna form av annonsering. 

Tabell 1. Antal annonser per år 

År 1955 1965 1975 1985 1995 2000 2005 

Antal 172 430 505 498 428 475 236 
 

Det är främst privata arbetsgivare som väljer att annonsera efter personal 
med hjälp av orubricerade platsannonser i Dagens Nyheter, även om andelen 
offentliga arbetsgivare bland annonsörerna ökat. Fördelningen av andelen 
privata och offentliga arbetsgivare de olika undersökta åren framgår av figur 
1. 
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Figur 1. Andel privata respektive offentliga arbetsgivare i procent 1955–2005 
 

Det är många olika sorters personal som söks i de orubricerade annons-
erna, men det finns en övervikt av annonser som söker högre tjänstemän till 
det privata näringslivet, som ingenjörer, ekonomer och så småningom även 
personal med IT-kompetens. En annan personalkategori som ofta söks är 
säljare. 
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Arbetsgivarinformationen i platsannonsen 
Hur konstrueras då bilden av arbetsgivaren i platsannonsen? I detta avsnitt 
ges några exempel på trender i konstruktionen av bilden av arbetsgivaren 
under de femtio undersökta åren. Först redovisas dock hur informationen om 
arbetsgivaren går från att vara en del som inte får något större utrymme alls i 
platsannonsen till att bli en självklar del av annonsen. Därefter redovisas hur 
det utvecklas en genreintern konvention att sätta en del av informationen i en 
grafiskt avgränsad del av annonsen och hur logotypen blir en närmast 
obligatorisk del. Sedan visar jag exempel på hur två huvudsakliga budskap 
om arbetsgivaren konstrueras i ord och bild under de olika årtionden som 
undersökts.  

På 1950- och 60-talen förekom det ännu platsannonser där arbetsgivaren 
inte presenteras över huvud taget, vare sig med namn eller med någon annan 
information. Antingen hänvisas den sökande till ett telefonnummer för mer 
information, eller också ska annonsen besvaras till en signatur via Dagens 
Nyheter, ungefär som i fallet med kontaktannonser. År 1955 saknar 19 
procent av annonserna helt information om arbetsgivaren. Tio år senare är 
det bara 4 procent av annonserna som helt saknar information om arbets-
givaren, och 1975 endast 1 procent.  

I de fall där information om arbetsgivaren ges, är det under de två första 
årtiondena i undersökningen ännu vanligt att det bara är namnet på arbets-
givaren som anges. Det förekommer också att arbetsgivarens namn inte 
skrivs ut i annonsen men att information om verksamheten ändå ges, som i 
följande exempel: ”Företag inom möbelindustrin anställer snarast en väl-
meriterad man att självständigt handha driften i en modern och medelstor 
fabrik” (DN 1955-04-03:29).  

Av de annonser som på något sätt, anonymt eller inte, publicerar informa-
tion om arbetsgivaren är det år 1955 en andel på 19 procent som endast 
nämner arbetsgivarens namn. År 1965, när annonser helt utan information 
om arbetsgivaren inte är så vanligt längre, ger 27 procent av annonserna med 
arbetsgivarinformation endast information om namnet. Vanligast med en 
fyllig information om arbetsgivaren är det under åren 1985, 1995 och 2000, 
då endast cirka 5 procent av annonserna bara anger arbetsgivarens namn. Det 
sista undersökta året är det åter vanligare att endast sätta ut arbetsgivarens 
namn. Andelen annonser som inte ger mer information om arbetsgivaren än 
namnet är då 33 procent. Detta beror framför allt på att en så stor andel av 
annonserna inte är fullständiga, utan hänvisar till en plats på Internet där 
läsaren kan finna mer information om t.ex. arbetsgivaren. 

Som beskrivs i Helgesson 2008 utvecklas det 1955–1995 en konvention 
att sätta information om arbetsgivaren i en grafiskt markerad del av 
annonsen, ofta överst ovanför rubriken, här kallad faktaruta. I faktarutan 
beskrivs verksamheten och här finns ofta även uppgifter om organisationens 
storlek mätt i årsomsättning och antal anställda, men här kan arbetsgivaren 
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också positioneras som ledande inom sitt område, eller som en expanderande 
aktör på marknaden. Ett exempel på hur innehållet i en faktaruta formuleras 
ges i exemplet nedan ur en annons för SCABA från 1995: 

(1) SCABA dimensionerar, tillverkar och säljer omrörare till processindustrin, 
framför allt till papper och cellulosa, kemi, livsmedel, vatten och avlopp. 
SCABA, som numera ingår i Cardokoncernen, är Skandinaviens ledande före-
tag i omrörarbranschen. Mer än 60 % av vår försäljning går på export. Omrör-
are används i industrin för att blanda vätska med vätska, gas eller fasta partik-
lar. SCABA är ett kunskapsföretag och varje omrörare ”skräddarsys” för sitt 
specifika ändamål. (DN del C 1995-11-05:15) 

 
Faktarutan förekommer 1955 endast i 2 procent av annonserna och 1965 i 

17 procent. År 1975 har andelen stigit till 60 procent och 1985 till 82 pro-
cent. Andelen annonser med faktaruta är som högst år 2000 med 88 procent. 
År 2005 är andelen annonser med faktaruta mycket mindre än fem år 
tidigare; endast 62 procent. Detta kan dock förklaras med att en så stor andel 
annonser är kortfattade hänvisningar till större annonser på Internet och att 
många av dessa då publicerar information om arbetsgivaren på Internet och 
inte i tidningen. Av de fullständiga annonserna i tidningarna har 84 procent 
en faktaruta, så andelen verkar trots allt ha hållit sig något så när konstant. 
På 70-talet börjar verksamheten i några annonser uttryckas med hjälp av en 
treverbskonstruktion, som när Berol Kemi AB beskrivs med orden ”Vi 
utvecklar, producerar och marknadsför ett stort antal kemiska industripro-
dukter huvudsakligen baserade på petrokemiska råvaror” (DN 1975-11-
07:5). Detta blir en relativt vanlig formulering i annonsernas arbetsgivar-
information under 80- och 90-talet, men den försvinner i stort sett på 2000-
talet.  

Illustrationer används i början av perioden sparsamt, men andelen bilder 
ökar med tiden och förekommer på 2000-talet i cirka en tredjedel av annons-
erna, se tabell 2. 

Tabell 2. Andel annonser med illustrationer 

1955 1965 1975 1985 1995 2000 2005 

3 % 7 % 8 % 25 % 15 % 33 % 32 % 
 

Vilka budskap om arbetsgivaren är det då annonserna ger uttryck för? Det 
varierar förstås, men det går att urskilja två huvudsakliga budskap i annons-
erna, nämligen det om den framgångsrika organisationen och det om den 
goda arbetsmiljön. Det vanligaste budskapet är det om den framgångsrika 
och växande organisationen. På 1950-talet kan detta uttryckas som i en 
annons för Aktiebolaget Åkerlund och Rausing, vilket beskrivs som ”ett 
expanderade företag med progressiv anda” (DN 1955-11-07:23). 

Ord som ledande, expansiv och modern är också relativa vanliga, liksom 
ordet välkänd. Modern är ett ord som också förekommer i annonserna från 
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1965, då det också är vanligt att tala om expansion, utvidgad verksamhet och 
i några fall om att organisationen ingår i en riksomfattande eller till och med 
världsomspännande koncern. Även 1975 är det vanligaste budskapet det om 
den framgångsrika organisationen, och detta budskap kommuniceras främst 
genom den s.k. faktarutan. I faktarutan förstärks nämligen ofta den sakliga 
informationen om verksamheten med uppgifter om att företaget i fråga är 
den största producenten inom området eller att det är marknadsledande, som 
när Toringehus i en annons beskrivs så här: ”AB Toringehus tillhör mark-
nadsledarna inom sektorn monteringsfärdiga fritidshus” (DN 1975-04-
05:20). På 1980-talet beskrivs arbetsgivaren fortsatt med ord som expansion 
och ledande, och det skrivs också om god lönsamhet och hög exportandel, 
som i en annons där en del av företaget Sandvik beskrivs med bl.a. följande 
ord:  

(2) Inom vårt område är vi ledande i världen och vi exporterar mer än 95 % av 
våra produkter! Nyligen har vi också tagit över ansvaret för ett koncernbolag i 
England, Sandvik Bandsaw Ltd., som ligger i Maltby. Vi kanske skall till-
lägga, att vi dessutom har mycket god lönsamhet. (DN 1985-04-02:28) 

 
Även på 90-talet är det vanligt att tala om att arbetsgivaren är den ledande 

inom sitt område, och att verksamheten expanderar. Ordet internationell är 
relativt vanligt från 70-talet och framåt, men får från år 2000 viss konkurrens 
av ordet global. 

Illustrationerna används i en del annonser för att förstärka budskapet om 
den framgångsrika organisationen. På 50-talet är det ovanligt med illustra-
tioner i platsannonsen, och i de få de fall de förekommer är det huvudsak-
ligen produkter som avbildas. På 60-talet är teckningar av anläggningar, som 
kontorshus och fabriker, vanliga i de fall där illustrationer förekommer. 
Anläggningar och produkter fortsätter att vara det vanligaste motivet under 
70- och 80-talen, men på 80-talet förekommer människor på allt fler bilder. 
Illustrationer av välkända produkter och anläggningar kan understryka bud-
skapet om att arbetsgivarens verksamhet är stor, känd och framgångsrik. Det 
är också tydligt att det är organisationen i sig som står i centrum, inte de 
människor som utför arbetet.  

Budskapet om den goda arbetsmiljön tar sig också olika uttryck beroende 
på vilken tid annonsen publiceras i. Under 1950- och 1960-talen talas det i 
annonserna om en kamratlig miljö eller god kamratanda, t.ex. uttryckt som i 
annonsen från 1965 där AB Teem-Incorporateds arbetsmiljö beskrivs med 
orden ”stimulerande miljö med mycket god kamratanda” (DN 1965-04-
01:33). 

I annonserna från 1975 är inte budskapet om den goda arbetsmiljön 
särskilt vanligt, men i de fall det förekommer handlar det också om gott 
samarbete, som i en annons för Saab-Scania där det skrivs om ”ett team som 
i fin laganda löser våra problem” (DN 1975-04-01:25) . 



Karin Helgesson: ”en prestigelös och engagerande gemenskap” 109 

På 1980-talet skrivs det fortfarande om team, men nu ligger tyngdpunkten 
på att teamet är ungt. Formuleringar som ett ungt och framåt team och ett 
ungt gäng förekommer relativt ofta. När den goda arbetsmiljön beskrivs, 
talas det också om sådant som utrymme för egna initiativ och korta besluts-
vägar. Ännu ett sätt att beskriva den goda arbetsmiljön är att som Televerket 
Radio erbjuda ”stort utrymme för personlig utveckling” (DN 1985-11-
03:18). Framför allt offentliga arbetsgivare börjar nu också i brödtexten ange 
att de strävar efter en jämnare könsfördelning, och därför särskilt välkomnar 
sökande av ett visst kön. 

År 1995 är det ännu vanligare än 1985 att det i annonsen ges argument för 
den goda arbetsmiljön, och dessa argument är ganska varierande. Det talas 
om en kreativ miljö, en ung, stimulerande och kunskapsintensiv miljö och en 
dynamisk eller internationell miljö. Organisationen framställs i en del 
annonser som målstyrd och i några fall som en organisation i ständig föränd-
ring. Den sökande utlovas frihet under ansvar eller frihet och goda utveck-
lingsmöjligheter. 

På 2000-talet talas det fortfarande om en kreativ och dynamisk miljö i 
annonserna. Den goda arbetsmiljön präglas av glada medarbetare som har 
roligt när de arbetar, och som är beredda att arbeta hårt, uttryckt t.ex. som i 
annonsen från Kipling år 2000: ”Vi tycker att hårt arbete och humor skapar 
storverk” (DN Platsannonser 2000-11-05:13).  

Ett annat exempel på hur den goda arbetsmiljön beskrivs kommer från en 
annons från företaget HiQ från 2000: 

(3) HiQ är ett företag präglat av utveckling i en prestigelös och engagerande 
gemenskap. Vi tycker att det är fint att ta och ge hjälp och har därför ett 
arbetssätt där man aldrig är ensam. Vi lovar fullt ös på dagarna, men somliga 
tröttnar inte på sina arbetskamrater bara för att klockan blir fem. Mer eller 
mindre organiserade händelser tar vid på kvällar och helger. Ibland bara med 
arbetskamrater, ibland även med familj och vänner. (DN 2000-11-05:14) 

 
Nu är det inte bara en jämn könsfördelning som arbetsgivarna finner 

eftersträvansvärd, utan även kulturell, etnisk och åldersmässig mångfald, 
vilket efterfrågas främst hos offentliga arbetsgivare både år 2000 och 2005. 
Både offentliga och privata arbetsgivare profilerar sig nu genom att beskriva 
sin värdegrund, som Länsstyrelsen i Stockholms län i en annons från 2005: 

(4) Hållbarhet, helhetssyn och lika villkor för alla är våra ledord. Lagar, kunskap 
och goda relationer är våra redskap. Engagemang, rättsäkerhet och effektivitet 
är våra styrkor. Hos oss på Länsstyrelsen finns medarbetare i alla åldrar, av 
båda könen och med olika etnisk och kulturell bakgrund. Vi ser olikhet som 
en tillgång. (DN Jobb 2005-04-03:2) 

 
Det är betydligt fler annonser som har illustrationer på 2000-talet än tidig-

are, och motiven är också andra. Illustrationerna verkar ha blivit ett viktigare 
redskap än tidigare när platsannonsen ville kommunicera ett budskap 
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antingen om arbetsgivaren eller om den idealsökande. Illustrationerna, som 
till och med 80-talet främst visade produkter och anläggningar, visar på 
2000-talet framför allt människor, ofta då glada medarbetare i arbete och på 
fritid. Det är alltså snarare medarbetare och verksamhet än produkter och 
anläggningar som visas på bilderna.  

Sammanfattning och diskussion 
Arbetsgivarinformationen har alltså gått från att på 1950- och 1960-talet vara 
fakultativ och kort, ibland så kort att den endast anger arbetsgivarens namn, 
till att år 2000 vara en i det närmaste obligatorisk del av annonsen som inte 
bara ger fyllig information om arbetsgivaren utan också bidrar till att skapa 
en positiv bild av arbetsgivaren. Under perioden utvecklas också en konv-
ention av att sätta arbetsgivarinformationen i en grafiskt avgränsad del av 
annonsen, ofta överst eller vid sidan om brödtexten. År 2005 tycks dock 
denna konvention vara i gungning. Det är inte mer än 62 procent av annons-
erna som har en sådan faktaruta, och 33 procent av annonserna informerar 
bara om arbetsgivarens namn, inte mer. Förklaringen till detta ligger dock till 
stor del i att många annonser i tidningen nu är kortfattade hänvisningar till en 
fylligare annons på Internet, där informationen om arbetsgivaren återfinns. 
Hos de fullständiga annonserna i dagstidningen är andelen annonser med 
faktaruta och fyllig arbetsgivarinformation fortsatt hög. 

Illustrationer används mycket blygsamt i början av perioden, endast i 3 
procent av annonserna 1955, men blir vanligare med tiden så att det 2005 är 
32 procent av annonserna som har illustrationer. 

När en positiv bild av arbetsgivaren målas upp i platsannonsen sker det 
framför allt genom att annonsen berättar om hur framgångsrik organisa-
tionen är. Även om sätten att uttrycka detta skiftar under de femtio år som 
undersökts är det vissa ord som används relativt flitigt under hela perioden. 
Organisationen i fråga beskrivs som ledande, t.ex. marknadsledande, led-
ande i Norden eller världsledande, och den beskrivs som expanderande och 
internationell. Orden expansion, expandera och expansiv är också vanliga i 
Reuters undersökning av platsannonsspråket i svenskspråkiga tidningar i 
Finland och Sverige 1989. Ordet ledande är vanligt i Hendrells undersök-
ningar från 2005 och 2006 liksom ordet internationell. 

Denna bild av den framgångsrika och stora organisationen understryks 
ibland av illustrationer som föreställer anläggningar, som kontorshus eller 
fabriker, eller av kända produkter som arbetsgivaren i fråga producerar eller 
marknadsför. 

Vid sidan av budskapet om den framgångsrika organisationen byggs 
också en bild av den goda arbetsmiljön upp. I periodens början är detta inget 
framträdande budskap. Om det alls talas om arbetsmiljön sägs det i termer av 
gott kamratskap eller gott samarbete. På 80-talet blir det vanligare att tala om 
ett ungt team eller en ung och framåt organisation, vilket kan jämföras med 
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det i Reuters undersökning från samma period frekventa ungdomliga. Det är 
inte längre bara det goda samarbetet som beskrivs, utan också individens 
möjligheter. En del arbetsgivare, främst offentliga, profilerar sig också som 
jämställda. På 90-talet talas det bl.a. om målstyrda och platta organisationer 
som ger utrymme för individens frihet. I annonserna från 2000-talet får 
budskapet om den goda arbetsmiljön ett allt större utrymme både i ord och 
(framför allt) i bild, då glada medarbetare blir ett vanligt motiv. Nu kan även 
arbetsgivarens värdegrund redovisas i platsannonsen. Det är alltså inte längre 
enbart med mätbara fakta om storlek som bilden av arbetsgivaren byggs upp, 
utan även genom att organisationens värderingar presenteras.  

Kanske håller alltså fokus på att skifta när bilden av arbetsgivaren kon-
strueras i platsannonsen från en bild av den stora och framgångsrika organi-
sationen där medarbetaren får delta i ett gott samarbete till en bild av en 
attraktiv arbetsmiljö där medarbetaren och dennes individuella utvecklings-
möjligheter står i centrum.  

Material 
Platsannonser i Dagens Nyheter 1–7 april 1955, 1–7 november 1955, 1–7 april 1965, 

1–7 november 1965, 1–7 april 1975, 1–7 november 1975, 1–7 april 1985, 1–7 
november 1985, 1–7 april 1995, 1–7 november 1995, 1–7 april 2000, 1–7 
november 2000, 1–7 april 2005, 1–7 november 2005. 
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Är att en citatmarkör? 

Sofie Henricson 

Inledning 
Ofta är det som vi uppfattar som ett finlandssvenskt särdrag en resurs även i 
den svenska som talas i Sverige, men en resurs som används i mycket högre 
grad i Finland samt utvidgats såväl semantiskt som pragmatiskt (se bl.a. 
Lehti-Eklund 2001:114). Konnektiven att är ett typexempel på denna princip 
och har redan länge utgjort ett populärt forskningsobjekt, bl.a. behandlat i 
Språk och stil av Lehti-Eklund (2001) på finlandssvenskt och av Anward 
(2003) på sverigesvenskt håll. Syftet med denna artikel är att studera hur att 
fungerar i citatkontext i ungdomssamtal i Göteborg, Helsingfors och på 
svenska språköar i Finland samt diskutera regionala skillnader i bruket. 

I skrift framstår att framför allt som en subjunktion, som har en 
syntaktiskt underordnande funktion (SAG 2:733–741), men som Lindström 
& Londen (2008:109) poängterar uppträder att i talspråk snarast som en 
konjunktion som hellre samordnar än underordnar. I samtal kan konnektiven 
att med andra ord ha en annan funktion och syntaktisk effekt än i skrift och då 
närmast likna en diskursmarkör som inte ändrar yttrandets semantiska inne-
håll, utan har en samtalsreglerande funktion (Lehti-Eklund 2001:81, Lind-
ström 2008:78, 101). Syntaktiskt står att som ett inskjutet element som ger 
signaler om relationer mellan de omkringliggande yttrandena och alltså har 
en sekventiellt förenande funktion (Lehti-Eklund 2001:82, Lindström 
2008:79, Lindström & Londen 2008:109).  

I skriftspråk inleder subjunktionen att en narrativ bisats, som vad gäller 
anföringar består av en indirekt anföring (SAG 4:536, 850). I talspråk kan att 
däremot även föregå direkta anföringar, något som för finlandssvenskt språk 
över lag noterats av Bergroth (1928:130–131) och för finlandssvenska sam-
tal i synnerhet av Londen (1991:123).1 Även om ett att som inleder, eller 
mer exakt föregår, direkta anföringar förekommer framför allt i finlands-
svenska samtal, påträffas det även marginellt i sverigesvenskan (Löfström 
1993:133, SAG 4:547, 846–847, Anward 2003:77).  

                          
1 Att att ofta inleder direkta anföringar i finlandssvenska samtal har även framgått i 
flera andra studier, bl.a. av Fremer (1998) och Lehti-Eklund (2001). 
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Material och metod 
För den här studien har jag gått igenom tre olika material, nämligen GSM, 
HUSA och SPÖK (delvis). Trots uppenbara olikheter är materialen relativt 
jämförbara; informanterna är i gymnasieåldern och alla samtal är lediga 
intervjuaktiga gruppsamtal med en moderator eller samtalsledare, även om 
samtalsämnet varierar.2  

Ur dessa material har jag excerperat drygt 550 lexikalt markerade direkta 
anföringar3, som jag inför det här bidraget har studerat närmare med fokus 
på att. Intresset riktar sig mot direkta anföringar som markeras med 
strukturer som innehåller att, som i (1) och (2), där fetstilta ja sa att, å sen va 
han sådä att, ja va helt att hej att och endast att markerar de direkta 
anföringar som följer. 

(1) … n- nu märker man de genast ja va också då nä vi va i Sverige så gick ja å 
fråga efter roskis å int fösto han någå ja sa att roskis roskis (p) å sen va han 
sådä att papperskorg … (HUSA) 

(2) … så gick ja- li- (0.2) liksom prata svenska me dom ja va helt att hej att hu 
gå: de å sådär (0.4) dom va helt va prata: du svenska (-) att jå att liksom (1.1) 
då va dom men du e ju från Kotka ja va helt jå ja e… (SPÖK) 

 
Som framgår av (1) och (2) har jag sett såväl på sådana citatmarkörer som 
innehåller ett verb (ja sa att, sen va han sådä att och ja va helt att hej att) 
samt sådana som är helt verblösa (att). 

Med citat, eller direkt anföring, avses i detta sammanhang inte endast 
återgivning av en annan persons tidigare fällda yttrande, vilket är en alltför 
snäv gränsdragning för de allra flesta interaktionellt sinnade lingvister i dag. 
Citaten ses här i Clark & Gerrigs (1990) anda som en demonstration som 
avbildar personer mer än den beskriver dem. Citat uttrycker tal, känslor, atti-
tyder och andra egenskaper hos den ursprungliga talaren genom orden, men 
också genom det sätt på vilket citatet framställs. Därför blir en gränsdrag-
ning mellan verbala yttranden och andra slags illustrationer konstgjord. En 
dylik definition av citat i talspråk motiveras även av att illustrationer och 
verbala anföringar delvis markeras med samma slags anförande led. Denna 
utgångspunkt får även ett visst stöd i SAG:s beskrivning av anförda 
meningar (SAG 4:845). 

                          
2 Jag är mycket tacksam för tillgång till de värdefulla jämförelsematerialen GSM och 
HUSA. Se närmare beskrivning av korpusarna i slutet av artikeln. Jag vill också 
tacka professor Jan Lindström, som läst och kommenterat en tidigare version av 
artikeln. 
3 Studien begränsar sig således till lexikalt markerade citat, vilket samtidigt betyder 
att jag inte kan uppge hur stor andel som utgörs av citat utan lexikala anförings-
markörer. 
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Statistisk översikt  
Som sagt är det vi uppfattar som ett finlandssvenskt särdrag ofta en resurs 
även i den svenska som talas i Sverige, även om den utnyttjas i mycket 
mindre grad i sverigesvenskan. Därför kan det finnas anledning att se på 
skillnaderna även kvantitativt. Som det framgår av figur 1 finns det en tydlig 
skillnad mellan hur vanligt det är att att används framför citat i Göteborg och 
i Finland. I endast 6 procent (16/270) av de göteborgssvenska citatmarkör-
erna ingår ett att, medan 94 procent av citaten markeras med anförande led 
utan att. Dessa siffror kan jämföras med de finlandssvenska andelarna, där 
att förekommer i upp till 65 procent (184/284) av beläggen, medan endast en 
dryg tredjedel (100/284) av citaten markeras med anförande led utan att. 
Vad gäller frekvens kan således att i denna användning uppfattas som ett 
finlandssvenskt särdrag. 
 

Göteborgssvenska Finlandssvenska 

   
Figur 1. Statistisk översikt över citatmarkörer med att (+ att) och utan att 
(– att) i göteborgssamtalen och de finlandssvenska materialen 
 

Skillnaderna blir ännu tydligare om citatmarkörerna delas upp i citat-
markörer med och citatmarkörer utan verb. De verblösa citatmarkörerna är 
nästan undantagslöst (ett undantag av totalt 96) att-fria i göteborgsmaterialet, 
medan 75 procent (40/53) av de finlandssvenska verblösa markörerna även 
inkluderar att.4 I över 90 procent (159/174) av de göteborgssvenska markör-
erna med verb ingår inget att, medan 62 procent (144/231) av de finlands-
svenska innehåller att.  

                          
4 De verblösa markörerna är över lag mycket ovanligare i de finlandssvenska materi-
alen än i det sverigesvenska materialet, där endast ba-markörerna utgör flera belägg 
än alla verblösa finlandssvenska markörer sammanlagt. 

 + att

 – att

6 %

35 %

94 % 65 % 
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Citatmarkörer med verb & att 
En del verb har en starkare koppling till att än andra. För vissa verb ter sig 
att som ett obligatoriskt komplement, medan andra förekommer endast utan 
att. I det göteborgssvenska materialet är att över lag sett rätt så frånvarande, 
varför det är problematiskt att dra några generella slutsatser av de exempel 
med verb och att som trots allt förekommer. De enstaka belägg som finns i 
materialet är fördelade på verben vara, säga, tycka, tänka, bli, se och komma 
på. Av dessa är det endast säga och tycka som relativt ofta kompletterar en 
anförande sats med att (4/22 respektive 4/15). I (3) och (4) finns exempel på 
göteborgssvenska belägg med dessa två verb och att.  

(3) …ja tycker de e många killar som e lite sånadär … som eh (.) har en speciell 
musiksmak ändå kan säga att klassisk de e bra de kan jag sätta på hemma 
ibland (.) såna som håller på mycke me musik å så (.) de tycker ja… (GSM)  

(4) …de va nån som skrev de i sin (.) in- i en såhär tidning att de va ju de att (.) de 
som e inne just nu från USA de senaste från USA (.) tyckte hon ju de att 
skaffa er en egen stil i stället… (GSM) 

 
Då en anförande sats kompletteras, kan det enda tillägget i göteborgs-

materialet utgöras av konnektiven att, såsom i (3), eller också utgör att 
endast en del av en utvidgning i anknytning till den anförande satsen, vilket 
är vanligare. Ett sådant exempel finns i (4), där ju de att kompletterar den 
anförande satsen tyckte hon. Att är i samtliga göteborgssvenska fall det sista 
verbala elementet innan själva citatet, men kan ibland följas av ett eh eller en 
paus. Dubblering av att förekommer inte i alls i GSM.  

I de finlandssvenska materialen är det emellertid mycket vanligt att citat-
markörer med verb kombineras med att. En del verb följs nästintill obliga-
toriskt av att. Säga är ett verb som mycket starkt förknippas med att; i de 
genomgångna språkösamtalen förekommer det faktiskt inga belägg på säga 
utan att. Ett exempel på detta finns i (5), där dendä: gräsen säger5, som ur 
standardspråklig synvinkel vore en komplett (om än en smula absurd) anför-
ande sats, kompletteras med konnektiven att.  

(5) …dä: finns nån skylt att (0.4) dendä: gräsen säger att sitt int på mej *eller 
nå*… (SPÖK) 

 
Vara är ett verb som ofta används i svenska ungdomssamtal i liknande 

funktioner och strukturer som mer traditionella anföringsverb, såsom säga 
och fråga (Henricson ms). I språkösamtalen förekommer citatmarkörer med 
vara vanligen utan att (cirka en fjärdedel dock med att), medan de helsing-
forssvenska beläggen i över hälften av fallen tar att, som i (6), där också att 

                          
5 Substantivet gräs har fått felaktigt genus; med dendä: gräsen avses alltså det där 
gräset, som i den här kontexten egentligen syftar på  gräsmattan. 
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anknyts till satsen famo va (’farmor var’), som här fungerar som en anför-
ande sats till citatet va e dehär nu. 

(6) …famo va också att ”va e dehär nu” att *vaffö ska du int ti gymnasie*… 
(HUSA) 

(7) …att de va just de va så (0.3) nä ja int (0.2) ja ja valde de sådär egentligen 
bara (0.5) att ja va där en dag å titta å så tänkte ja att hjälp (.) här e en (0.2) 
elä här e räddning då att .h här vet ja nu nu kan ja (0.5) göra dehär då… 
(HUSA) 

 
Av de vanligare verben tar även tänka och fråga ofta att, såsom i det hel-
singforssvenska exemplet (7), där den anförande satsen så tänkte ja kom-
pletteras med ett att innan citatet följer. 

Då den anförande satsen kompletteras med att i finlandssvenska samtal, 
vilket den alltså ofta gör, är det ungefär lika vanligt att endast att (eller upp-
repningar av att) kompletterar, som att att endast är en del av en större 
expansion efter den anförande satsen. I göteborgs- och helsingforssvenska 
samtal intar att alltid sista positionen innan citatet, medan det finns ett fåtal 
belägg i språkösamtalen, där liksom är det sista element som föregår citatet, 
strax efter att.6 Då fler element ingår i det expanderande ledet med att följer 
det vanligen ett av två mönster, eller också en kombination av dessa: 
 
1. precisering + att: sen sådär att, av honom att, nu ungefär sådär att, nog 

på de sätte ändå att, no helt sådär att, först att, på finska då att 
2. att + interjektion + att: att jå att, att nä att, att ajja att, att hej att, att 

hördu att 
3. eller kombinationer av 1) och 2): ändå såhä: att herregud att, såhä: att 

huj att, rikit såhär att okej att.  
 
Därtill är det inte heller ovanligt att en paus föregår citatet. Den andra struk-
turen, med att i början och i slutet av expansionen, förekommer inte i det 
sverigesvenska materialet. I göteborgssamtalen finns endast belägg på den 
första strukturen, dvs. precisering att, eller också enkelt att.  

I tabell 1 finns några exempel på hur de olika citatmarkörerna med att kan 
se ut i praktiken.7 På de två första raderna finns belägg på den minsta formen 
det expanderande ledet med att kan anta, dvs. endast att (fast man säjer att) 
samt dubblering av att (sku du genast fråga <att att>). Denna struktur före-
kommer i alla delmaterial. En annan struktur, som är gemensam för samtliga 
material, är ett expanderande led med att där att föregås av en precisering av 
                          
6 Partikeln liksom har naturligtvis även tidigare noterats i samband med anförande 
satser, t.ex. av Kotsinas (1994:91), Eriksson (1997:170–171) och Londen 
(1997:114–115). 
7 I tabell 1 är exemplet på rad 4 taget från GSM, exemplen på rad 3 och 9 från 
SPÖK, medan de övriga är från HUSA. 
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Tabell 1. Några belägg på citatmarkörer med expanderande led med att och citat  

Konnektiv Basstruktur att-expansion Citat Slutmarkör 

1. fast nej Camilla skärpman säjer  att  dej nu 
de e

liksom 
 ju bara ett vanlit tal 

sku du 
genast fråga  

”var ha du fått din 
utbildning” 

2. <att att >   

alla kommer 
å frågar  

av honom att 
(.hh)  

3.  va kostar de här  

då får du lyssna på (.) 
city hundrasju dom har 
variationsgaranti 

4. så sa dom  så här att eh (.)  

sa han 

en annan 
som sen va 
va  

dedä säjer hon no bara 
för att ni pratar svenska 

5.  att jå att   

6. så frågar man  att aj ja att  e du från Sverige  

så#dä: att# att 
uj att  

7. om man int e  gå bort ”uä::”  

va de (0.6) 
#en som sa:# 
(.) som satt 
där framme 
en äldre tant 
°som sa  

sen att jå att° 
(1.0)  

°”puhukaa nyt 
hiljempaa”i 

 8. då 

igen sådä: att 
(0.8) (.h) jå att 
liksom  

de e dedä helsingfors-
finlandssvenska e mycke 
bättre än dehä: 
kotkafinlandssvenska 

9. han sa   

hyi et ne on hurreja ii  vissa finnar 
°kanske° 
tycker  

 10.  sådär att  

i) Finska; på svenska ungefär ’tala tystare’. 
ii) Finska; på svenska ungefär ’usch att de är finlandssvenska’, nedlåtande benämning. 

något slag, på rad 3 av en specificering av vem som blir tilltalad (av honom), 
på rad 4 av en mer diffus precisering med det lexikaliserade adverbet så här. 
Expanderande led med att där att utgör första och sista element, samt en 
interjektion däremellan, förekommer endast i de finlandssvenska delmateri-
alen, bl.a. på rad 5 (att jå att) och 6 (att aj ja att). I de finlandssvenska sam-
talen förekommer det även kombinationer av två strukturer, dvs. en precis-
ering samt interjektioner mellan två att. Belägg på sådana kombinationer 
finns på rad 7 och 8 i tabellen, med följande expanderande led med att: 
så#dä: att# att uj att och sen att jå att. 

Endast i språkösamtalen finns det några belägg på expanderande led med 
att, som innehåller ett att, men inte slutar med det. De kan då se ut som 
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exemplet i tabell 1 på rad 9, där en kombination av precisering fusioneras 
med en att + interjektion + att-struktur (igen sådä: att (0.8) (.h) jå att) som 
därtill följs av diskursmarkören liksom, innan citatet följer. 

I tabellen har det expanderande ledet med att lagts in i ett eget fält (att-
expansion), mellan basstrukturen, dvs. den minimala anförande satsen som 
t.ex. han sa på rad 9, och själva citatet. Detta motiveras av att det expander-
ande ledet med att i samband med anförande satser inte alltid entydigt kan 
anses höra vare sig till citatmarkören eller till citatet. I många fall är det 
expanderande ledet med att starkare förknippat med den anförande satsen, 
som i de fall då en längre paus infaller mellan expansionen och citatet. I 
andra fall, speciellt i att + interjektion + att-strukturerna, kan det expander-
ande ledet med att även ses som en del av citatet. Att gränsdragningen kan 
vara problematisk framgår av en jämförelse mellan rad 7 och rad 10 i tabell 
1. I exemplet på rad 7 har jag lagt in det expanderande ledet med att (så#dä: 
att# att uj att) i ett eget fält, medan det faktum att citatet i 10 utgör en 
kodväxling till finska och att hyj et (’usch att’) även är på finska, leder till att 
hyi et ne on hurreja (’usch att de är finlandssvenska’) i sin helhet tolkas som 
en del av själva citatet. De expanderande leden med att lever således i en 
gråzon mellan anförande led och citat, ofta med starkare kopplingar till den 
ena eller den andra grannen, samt stundvis även klart en del av någondera.8  

Att i verblösa citatmarkörer 
I de finlandssvenska samtalen9 förekommer det även att-citatmarkörer utan 
(omedelbart) stöd av en anförande sats som kan föregå citat i samtal och då 
utgör den enda lexikala signalen om att ett citat följer. Av de verblösa 
markörerna är att (ensam eller i kombinationer) den vanligaste finlands-
svenska markören, medan ba utgör en frekvent sverigesvensk markör i 
denna kategori. Då att förekommer utan anförande sats, förekommer följ-
ande strukturer: 
 

− att (eventuellt dubblerat) 
− precisering + att: sådär att, liksom att, dedär liksom att 
− att + interjektion + att: att okej att, att nå att, att ja att. 
 
Därtill förekommer två fall som inte avslutas med att, nämligen att liksom 
(t.ex. att liksom .hh slipper ja fa °å gö: nå°). I samtliga fall gäller att cita-
tionspraktiken redan är etablerad i den interaktionella kontexten. Ett fri-
stående att förefaller således inte att i ett lösryckt sammanhang fungera som 
en tillräckligt stark citatmarkör. Antingen har citat förekommit inom en nära 
                          
8 En liknande position intar finskans et(tä) ’att’, se t.ex. Haakana (2005:122). 
9 Det finns endast ett belägg på en verblös att-citatmarkör i det göteborgssvenska sam-
talsmaterialet. 
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tidsrymd, eller också har en anföringssats redan yttrats utan att ett sam-
hörande citat produceras. I sådana kontexter kan ett verblöst att vara till-
räckligt för att signalera att ett citat följer, eller också att den tidigare fram-
kastade anföringssatsen nu åter aktualiseras. 

Att kan även fungera som en avgränsare av citat, då att avgränsar 
yttranden av samma eller olika talare. Detta gäller i synnerhet för citatkedjor, 
som han v- va helt eh ”hej att nå att (0.3) vart ska du att hehe var ha du vari 
å”. I det här exemplet avgränsar att-markörerna (att nå att, att) tre yttranden 
av samma talare, nämligen hej, vart ska du och hehe var har du vari å.  

Et(tä) (’att’) i finsk citatkontext 
Då finlandssvenska särdrag diskuteras blir det ofta aktuellt att även ta sig en 
titt på den gedigna interaktionella forskning som idkas av finska lingvister. 
Med tanke på den avsevärt större fallenheten för finlandssvenskarna att 
använda att som en del av eller enda markör för citat i samtal kan det vara 
relevant att notera att det i finskan finns en parallell struktur i konnektiven 
et(tä), såsom i ne oli heti et ”↓aij jaa teill_oj jo joulupukki käyny” (’de va 
bums att aj ja hos er har jultomten redan varit på besök’, ur Lappalainen 
2005:162). En möjlig koppling till den finsk-svenska språkkontakten har vad 
gäller Helsingfors redan tidigare påpekats av Saari (1975:196) och Lehti-
Eklund (2001:113), som noterar likheten mellan diskursmarkören att och 
finskans et(tä). Den finska varianten förekommer frekvent och i parallella 
funktioner i finskt talspråk.  

Som det framgår i ISK (§ 1465) samt i flera finska citatstudier (t.ex. Kuiri 
1984:97, Raussi 1992:53, Kalliokoski 2005:21, Lappalainen 2005:156, 
Routarinne 2005:90, Shore 2005:68), är että (’att’) i finskt talspråk inte nöd-
vändigtvis ett tecken på att en anföring är indirekt, även om että inte hör 
hemma i samband med direkt anföring i det finska standardspråket, där että i 
likhet med svenskans att är ett tecken på syntaktisk underordning. Detta 
påminner om den finlandssvenska användningen av konnektiven att vid 
direkt anföring, där samtalsspråket brukar att även om standardspråket 
avråder från det. Shore (2005:69) konstaterar att den finska konnektiven 
et(tä) inte såsom engelskans that är ett klart tecken på att en anföring är 
indirekt. I varje fall kan tydliga fall av citat inte föregås av engelska that, 
medan det är vanligt att finska et(tä) står framför citat i talspråk. En liknande 
jämförelse kunde göras mellan den finlandssvenska konnektiven att och den 
sverigesvenska konnektiven att, då att som finlandssvensk konnektiv står 
närmare den finska konnektiven et(tä), än sverigesvenskans att eller 
engelskans that. 
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Sammanfattning 
Att att inleder direkta anföringar förekommer framför allt i finlandssvenska 
samtal och är så frekvent att även att utan verb kan uppfattas som en signal 
om att ett citat följer. Den stora frekvensskillnaden kan även antas spegla sig 
i hur starkt talarna förknippar att med citat. I göteborgssamtalen förekommer 
att mycket sparsamt före direkta anföringar och kan inte anses signalera för 
talaren att ett citat följer. Tvärtom, i sverigesvenskan torde att framför allt 
projicera indirekta anföringar, och ger därför motstridiga signaler i de fall då 
en direkt anföring trots allt följer (se även Josephson 1992:156).  

I de finlandssvenska samtalen är det däremot mycket vanligt att direkta 
anföringar föregås av ett expanderat anförande led med att. Då en anförande 
sats redan har markerat att ett citat följer, verkar det expanderande ledet med 
att ha funktionen att visa på relationen mellan och knyta samman den 
anförande satsen och citatet, men alltså inte underordna. I den här positionen 
förekommer expanderande led med att så frekvent, att de av finlandssvenska 
talare förknippas med anföringar i samtal över lag. I de finlandssvenska 
samtalen torde att alltså inte utgöra en distinktion mellan direkta och 
indirekta anföringar, utan projicerar såväl direkta som indirekta anföringar. 
Åtskillnaden mellan direkta och indirekta anföringar klarnar på andra sätt, 
såsom utifrån paralingvistiska markörer, prosodi och val av deiktiska ele-
ment. Kopplingen till citat kan även fastställas i bruket av ensamstående att-
markörer, som i rätt kontext utgör tillräckliga projektioner om att en anföring 
är på väg. Ett verblöst att kan däremot knappast anses ha någon direkt kopp-
ling till direkta anföringar i sverigesvenska samtal.  

De ensamstående expanderande leden med att kan även avgränsa olika 
turer eller turkonstruktionsenheter i längre citatkedjor, såväl som olika röster 
i berättelser. Expanderande led med att som infaller mellan anförande satser 
och citat verkar däremot fungera som en förenande länk mellan den anför-
ande satsen och citatet. Dvs. en sekventiell konnektiv, som kan behövas i 
synnerhet då turen är mer komplex och avståndet mellan den anförande 
satsen och citatet har blivit långt. I sådana fall kan att-markörer åter aktuali-
sera citatet som redan tidigare annonserats av en anförande sats. 

Material 
GSM: Material insamlat för projektet Gymnasisters språk- och musikvärldar 1997–

1999. Gymnasistgrupper lyssnar på och diskuterar musik under Karolina Wirde-
näs ledning. Institutionen för svenska språket och Institutionen för musik- och 
filmvetenskap vid Göteborgs universitet. Se närmare beskrivning i Wirdenäs, 
Karolina 2002. Ungdomars argumentation. Om argumentationstekniker i grupp-
samtal. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

HUSA: Material insamlat för projektet Språk och attityder bland helsingforssvenska 
ungdomar 1994–1995. Gruppintervjuer med ungdomar i gymnasieålder under 
ledning av Charlotta af Hällström. Institutionen för nordiska språk och nordisk 
litteratur vid Helsingfors universitet samt Forskningscentralen för de inhemska 
språken. Se närmare beskrivning i Löfström, Jamima 1995. Språk och attityder 
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bland helsingforssvenska ungdomar: en projektpresentation. I: M. Saari & J. 
Lindström (red.), Svenskan i Finland 3. Helsingfors: Helsingfors universitet. S. 
116–123. 

SPÖK: Ungdomssamtal på svenska språköar i Finland. Lediga gruppsamtal med 
gymnasister i Kotka och Björneborg. Material insamlat bland gymnasister 
2001/2006 av Sofie Henricson. 
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Transkriptionsnyckel 
°men°  lägre volym 
men  emfas 
”men”  förställd röst 
*men*  sägs med skratt i rösten 
#men#  knarrig röst 
<men>  långsammare tempo 
me-  hörbart avbrott 
a:  förlängt ljud 
teill_oj legatouttal 
.h/.hh  inandning 
(p) paus 
(0.6)  paus mätt i tiondels sekunder 
(.)  mikropaus 
(-)  ohörbart tal  
… en del av turen är utelämnad 



Genrepedagogik i teori och praktik 
Nyretorik och Sydneyskolan i två gymnasielärares klassrum 

Per Holmberg 

Inledning 
Sambandet mellan skrivpedagogisk teori och praktik undersöks ofta med 
utgångspunkt i hur teorin kan omsättas i önskad praktik.1 I denna artikel är 
utgångspunkten den omvända. Frågan gäller hur lärares klassrumspraktik 
kan belysa olika skrivpedagogiska teorier (jämför Ivanič 2004).  

Artikeln ger en översikt över en del av det material som samlats in för 
projektet Text- och kunskapsutveckling i skolan (TOKIS). Artikeln har ett i 
första hand deskriptivt syfte, men avslutningsvis kommer den också att 
belysa vissa principiella frågor som rör utvecklingen av en skrivpedagogik 
för bred textkompetens i skola och lärarutbildning (se Holmberg, Ledin & 
Wirdenäs 2006).2 

Först introduceras kort de två aktuella genrepedagogiska teorierna, 
studiens två lärare samt de begrepp som fungerar som analysens jämförelse-
punkter. 

Genrepedagogik i teori: nyretorik och Sydneyskolan 
Under drygt tjugo år har såväl nyretorik som Sydneyskolan, oberoende av 
varandra, arbetat för att etablera ett genrebegrepp som kan ange kompass-
riktningen för en modern skrivpedagogik. Dessa skolor är ense om att två 
faror måste undvikas, faror som de ser hota skrivpedagogiken från var sitt 
håll. Den ena faran man vill undvika är den expressiva skrivpedagogikens 
ensidiga värdering av kreativt och personligt skrivande, en riktning med stort 
genomslag såväl i USA och Australien som i Skandinavien. Gentemot detta 
individorienterade synsätt framhäver såväl nyretorik som Sydneyskolan 
genom sina respektive genrebegrepp i stället skrivandets (och lärandets) 

                          
1 Ett stort tack riktas här till de två gymnasielärare som i artikeln kallas Britta och 
Cecilia. De har generöst bjudit in mig till sina klassrum och dessutom bidragit till 
artikelns avslutande del. 
2 Jag arbetar i projektet, som finansieras av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskap-
liga kommitté, tillsammans med Per Ledin (projektledare), Karolina Wirdenäs och 
Daroon Yassin. Deras arbete har varit inriktat på elevgrupper i grundskolan. 
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sociala aspekter. Den andra faran utgörs av en mer statisk genreuppfattning 
(som inom skolans praktik ofta gått hand i hand med en auktoritär under-
visning om genrers formella krav). När såväl nyretoriken som Sydneyskolan 
starkt framhäver genre som en social realitet, skall detta förstås som en 
gränsdragning mot en sådan formalistisk genresyn.3 

Teoriernas genreuppfattningar är alltså besläktade men skiljer sig ändå åt. 
Nyretorisk forskning härleder ofta sitt genrebegrepp till Carolyn Millers 
artikel ”Genre as social action” 1994 [1984] där genre förstås som social 
handling i återkommande retoriska situationer. En del nyretoriska forskare 
har så starkt framhållit situationens betydelse att de problematiserat värdet 
av explicit genreundervisning (se t.ex. Freedman 1993), medan andra forsk-
are inom samma tradition argumenterar för att lärare bör undervisa om genre 
så att alla elevgrupper får så goda förutsättningar som möjligt att hantera 
situationer av skilda slag (se t.ex. Berkenkotter & Huckin 1995:kap. 8).4  

Sydneyskolans genrepedagogik utgår från följande definition av genre: 
”[a] staged, goal oriented, purposeful activity in which speakers engage as 
members of our culture” (Martin 1984:25, här citerat efter Eggins & Slade 
1997:56). Med ”staged” avses den funktionellt motiverade makrostruktur 
som enligt Sydneyskolan är det textdrag som tydligast skiljer den ena genren 
från den andra. Utmärkande för Sydneyskolans genrepedagogik är att man 
introducerar olika varianter av Systemisk-funktionell grammatik som ett 
metaspråk för skolans textsamtal. Det finns med andra ord här en mer odelat 
positiv värdering av explicit genreundervisning (se diskussion i Hertzberg 
2001).5 

Trots likheter mellan nyretorikens och Sydneyskolans genredefinitioner, 
används de inom respektive teori för att avgränsa helt olika gränssnitt mellan 
social kontext och text. Med en nyretorisk genredefinition skulle t.ex. 
signalement, kåseri, polisrapport, expertkolumn, insändare och recept kallas 
genrer, eftersom de alla är typer av texter som kan förstås som sociala hand-
lingar i återkommande situationer. Sydneyskolans genredefinition tillämpas 
snarare för att ringa in ett antal grundläggande framställningsformer: 
beskrivning, berättelse, återberättelse, förklaring, ställningstagande och 
instruktion (jämför genrekategorier hos Rothery 1996). 

Jag kommer fortsättningsvis att använda termen genre i den nyretoriska 
bemärkelsen, en användning som ju är relativt väl etablerad inom svensk 
textforskning genom projektet Svensk sakprosa (se Ledin & Selander 
2003:108–111). Framställningsformer av det slag som intresserar Sydney-

                          
3 Relationen mellan genrepedagogik och expressiv skrivpedagogik utvecklas i 
Holmberg & Wirdenäs under arbete. 
4 För en översikt av nyretorisk genreteori och genrepedagogik hänvisas till Freed-
man & Medway 1994a, 1994b. 
5 Ett flertal arbeten inom Sydneyskolan finns samlade i Cope & Kalanzis 1993. 
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skolan kallar jag i det följande i stället textaktiviteter (TA) (se Holmberg & 
Wirdenäs 2005). Det finns åtminstone tre skäl att tydlig skilja Sydneyskolans 
genrebegrepp – här alltså betecknat TA – från det nyretoriska genre-
begreppet: 1) En TA återkommer i olika slags situationskontexter, medan en 
genre är mer bunden till ett visst slags social situation, 2) TA realiseras 
typiskt i en textdel, medan genre betecknar hela texter, och 3) TA har typiskt 
en mer fast makrostruktur, dvs. den är ”staged”, medan det är betydligt 
svårare att generalisera om strukturen för t.ex. insändare.6 

Genrepedagogik i praktik: Britta och Cecilia 
Den skillnad mellan två olika genrebegrepp (eller mellan genre och TA) som 
jag redogjort för ovan kan tyckas vara en rent akademisk fråga, utan 
praktiska pedagogiska konsekvenser. Jag ska visa att distinktionen tvärtom 
är avgörande för hur lärare organiserar sin skrivundervisning. 

De två svensklärarna vars praktik skall analyseras kommer här att kallas 
Britta och Cecilia. De undervisar på var sin gymnasieskola i Göteborgs-
regionen. I båda fallen rör det sig om lärare som själva valt att kontakta 
TOKIS för att de är speciellt intresserade av att arbeta med skrivpedagogik. 
Och mycket riktigt avviker både Britta och Cecilia från bilden av hur 
svensklärare i gymnasiet organiserar skrivandet utan textsamtal (Swärd 
2008:227 f.) inom en snäv repertoar av skrivuppgifter (Nyström 2000).  

Ingen av lärarna kände vid undervisningstillfället till nyretorikens eller 
Sydneyskolans genrepedagogik. Vad gäller ideal för skrivundervisning 
uttrycker sig Britta och Cecilia emellertid på ett sätt som starkt påminner om 
de två teoriernas gemensamma huvudriktning. Å ena sidan vill båda lärarna 
komma ifrån det expressiva berättelseskrivande som de tillskriver grund-
skolans textkultur. Å andra sidan vill de inte hamna i en auktoritär genre-
undervisning, utan berättar om olika försök att utveckla arbetsformer där 
eleverna kan hitta genre som ett funktionellt verktyg. 

Analysen visar hur de båda lärarnas praktik framträder under arbetet med 
två skrivuppgifter var inom ramarna för den första av två obligatoriska 
gymnasiekurser i svenska. Britta arbetar med uppgifterna insändare och 
reportage i en klass som läser samhällsprogrammet, medan Cecilia låter en 
klass i naturprogrammet arbeta med att skriva referat och sammanställning. 
Omfattningen av materialet framgår av tabell 1. Förutom lektionsdoku-

                          
6 Distinktionen som görs här utgår från att Sydneyskolan följer Martins teori om 
genre som en del av en övergripande kulturkontext. I en del tillämpningar blir även 
Sydneyskolans genrebegrepp mer situationsspecifikt, och därmed mer likt nyretorik-
ens. 
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mentation har också kopior av samtliga elevtexter samlats in, i några fall 
också i olika versioner.7 

Tabell 1. Materialet för de analyserade skrivuppgifterna 

Lärare och klass Skrivuppgift Lektioner (ca 1 h 
15 min) 

Varav videoinspelade 

Insändare 6 4 
Britta & SP1A 

Reportage 12 6 

Referat  5 4 
Cecilia & NP1A 

Sammanställning 10 4 

Begrepp för analys 
För analysen har jag valt tre jämförelsepunkter: texttypologi, textsamtal och 
textkedja. Dessa tre aspekter av skrivpedagogik är viktiga för såväl Britta 
som Cecilia. De eftersträvar ett skrivande i ett brett urval av olika slags 
texter, och behöver därför ett metaspråk för att avgränsa den ena typen av 
text från den andra. Det är detta metaspråk jag här kallar texttypologi. Båda 
lärarna önskar vidare ge eleverna lärandestöd genom olika textsamtal. Med 
textsamtal avses samtal om såväl andras texter som egna texter. Det kan vara 
samtal som leds av läraren i helklass, eller samtal i mindre grupper mellan 
vilka läraren cirkulerar. För att öka utrymmet för textsamtal under arbetets 
gång organiserar båda lärarna varje skrivuppgift som ett förlopp där eleverna 
skriver flera olika texter. Det är sekvensen av sådana ömsesidigt relaterade 
texter som här betecknas textkedja. 

Texttypologi 
I sina klassrum använder både Britta och Cecilia termen genre för texter som 
eleverna skriver, liksom för texter som eleverna läser under skrivförloppens 
förberedelsefas. De rör sig emellertid med skilda genrebegrepp.  

I Brittas undervisning ges skrivuppgifterna en i nyretorisk bemärkelse 
tydlig genrekaraktär. Genom ett förhållandevis rikligt urval av insändare och 
reportage får eleverna möjlighet att upptäcka hur detta är texter som fungerar 
som handlingar i återkommande situationstyper: i första fallet som inlägg i 
samhällsdebatten på lokaltidningens digitala insändarsida, i andra fallet bl.a. 

                          
7 I Brittas klass har TOKIS också dokumenterat ett deckarprojekt (se Holmberg 
under arbete). Delvis på grund av att denna skrivuppgift föregått det här redovisade 
materialet, befinner sig Britta och hennes klass vid arbetet med insändare och 
reportage i en fas där hon mer aktivt än Cecilia utnyttjar TOKIS som en resurs för 
att utveckla undervisningen. 
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som presentationer av anställda i det lokala företagets personaltidning. Det är 
också i dessa situationer som eleverna genom skrivandet erbjuds att delta. 
De får gruppvis diskutera teman som är aktuella för unga på orten och skriva 
insändare i lokaltidningen för att påverka opinionen. De får i uppdrag att 
intervjua anställda på klassens olika ”kontaktföretag” och publicera sina 
reportage för andra anställda. För Brittas klass kommer TA in som disposi-
tionsförslag. Så anges t.ex. en effektiv struktur för insändare vara åsikt + skäl 
+ slutkläm (dvs. ett ställningstagande med tre steg). Men vid denna punkt 
har eleverna exponerats för texter inom genren vilka har skiftande struktur. 

I Cecilias undervisning bestäms skrivuppgifterna inte av att de hör 
samman med en viss kommunikativ situation. Det avgörande är i stället att 
de utgörs av en bestämd TA. Referat definieras som ”en återberättelse av en 
text eller en händelse”; sammanställning som ”en jämförelse av teman i två 
eller fler texter”. Detta innebär samtidigt att Cecilia med hjälp av lärobokens 
exempeltexter tidigt kan introducera den struktur som utmärker aktuell TA. 
Utgångspunkten är alltså här Sydneyskolans förståelse av genre som TA. 
Den nyretoriska genreuppfattningen utnyttjas sekundärt som ett motiv för 
träning av referat respektive sammanställning: man behöver behärska dessa 
TA som förberedelse för rapportgenren. 

Textsamtal 
Både Britta och Cecilia utnyttjar återkommande textsamtal för att ge elev-
erna lärandestöd under skrivförloppen. Lärandestöd genom textsamtal är 
något lärarna vet att TOKIS gärna vill dokumentera, och det är troligt att de 
därför ökar tiden för samtal i sina klasser. En intressant sak för undersök-
ningen är vilken tematisk inriktning lärarna väljer att ge dessa samtal. Det 
kortare skrivförloppet i respektive klass – insändar- och referatuppgifterna – 
får tjäna som exempel. 

I arbetet med insändare startar Brittas klass med en lektion där de arbetar 
med en av dagens morgontidningar och samtalar om hur tidningens olika 
genrer är öppna för olika gruppers åsikter. Målet är att ringa in insändar-
genren som en plats där privatpersoner kan delta i samhällsdebatten. Denna 
inriktning mot förståelse av texters funktion återkommer i senare textsamtal 
då skrivgrupper diskuterar hur de bör ta hänsyn till läsekretsens förmodade 
inställning till deras åsikter. 

Att Britta ger utrymme för textsamtal med inriktning mot funktion hänger 
ihop väl med den nyretoriska genreuppfattningen. Miller avslutar sin ovan 
nämnda artikel med att betona hur situationen i sig bör förstås som ett viktigt 
lärandeobjekt: 

[…] what we learn when we learn a genre is not just a pattern of forms or even a 
method of achieving our own ends. […] We learn to understand better the 
situations in which we find ourselves and the potential for failure and success in 
acting together. (Miller 1994 [1984]:38–39) 
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Textsamtalen i Cecilias klass får oftast en annan inriktning. När arbetet 

med referatskrivande introduceras med hjälp av en exempeltext, är frågan för 
diskussion vad det är i texten som bidrar till att skapa förtroende för att 
innehållet är sant. På så vis etablerar textsamtalet en förebild för elevernas 
egna texter vad gäller makrostruktur och språk. Denna förebild aktualiseras 
sedan gång på gång under de textsamtal som följer under resten av skriv-
förloppet fram till den punkt då Cecilia bedömer att eleverna är mogna att 
skriva ett referat på egen hand. Med prioriteringen av textsamtal med denna 
inriktning ansluter Cecilia väl till Sydneyskolan. Skrivandet bör enligt denna 
pedagogik alltid föregås av ett gemensamt arbete med att formulera de 
språkliga och strukturella drag som är typiska för texten ifråga. 

Textkedja 
De olika skrivpedagogiska utgångspunkterna får också genomslag i lärarnas 
organisation av skrivförloppen. Det framgår redan om man noterar vilka 
texter eleverna skriver på väg mot slutprodukten. Tydligast blir bilden om 
man jämför de båda längre skrivförloppen, på väg mot reportage respektive 
sammanställning.  

När Brittas klass arbetar med reportage engageras de i en så komplex 
situation att de tvingas skriva en rad olika slags texter: de skriver frågelistor 
(gruppvis), e-brev för att boka intervjuer, intervjuutskrifter och – som ett 
sista steg på väg mot färdigt reportage – e-brev till de intervjuade med för-
frågan om manusläsning. Sådana textkedjor i olika genrer utmärker många 
sociala sammanhang där text spelar stor roll (Swales 2004:100 f., Karlsson 
2007). Att ta sig fram genom en sådan textkedja blir ett sätt att lära sig den 
aktuella situationen eller verksamheten. Däremot hinner inte eleverna själva 
att erfara själva reportagegenren som en handling i en ”återkommande situa-
tion” – de skriver förmodligen bara ett reportage som gymnasieelever. 

Detta står i kontrast till Cecilias organisation av skrivförloppen. Hennes 
undervisning illustrerar på ett slående vis den modell som Sydneyskolan 
lanserat som ”cirkelmodellen” (se t.ex. Martin & Rose 2005:252). En poäng 
i denna modell är att eleverna aldrig ska behöva gå direkt från modelltext-
analys (”deconstruction”) till enskilt skrivande (”independent construction”) 
utan att gå igenom en fas av gemensamt skrivande under lärarens vägledning 
(”joint construction”). När det gäller att skriva sammanställning, producerar 
alla elever i Cecilias klass under skrivförloppet tre texter av samma slag 
(förutom några texter av andra slag som referat och instruktion). Den första 
sammanställningen skrivs gemensamt i helklass med en elev som sekreterare 
vid tavlan och Cecilia som moderator. Den andra sammanställningen – om 
två olika läroböckers kapitel om referat – skrivs parvis utifrån en text där 
Cecilia själv föreslagit inledning och mellanrubriker. När eleverna väl ska 
skriva var sin egen sammanställning – som ska behandla stoff från något 
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tidigare kursmoment – har de alltså redan tillsammans prövat såväl struk-
turen för denna TA som ett arbete med parallella källor. 

Kritiska slutsatser 
Analysen av den skrivpedagogiska praktiken i Brittas och Cecilias klassrum 
har visat hur de båda lärarna kan sägas representera var sin skrivpedagogisk 
teori. Tabell 2 ger en översikt över de grundläggande skillnaderna. 

Tabell 2. Sammanfattning av analysen 

 Nyretorik: Britta och SP1A Sydneyskolan: Cecilia och NP1A 

Texttypologi genre TA 

Textsamtal funktion förebild 

Textkedja olika slags texter samma slags text 
 

För att kritiskt kunna diskutera möjligheter och begränsningar med 
respektive teori, krävs en mer närgången granskning av vad som händer i 
klassrummen och hur detta avspeglas i elevernas texter. Jag ska här lyfta 
fram två dilemman som uppstår under elevernas skrivarbete, ett från vardera 
klassrummet. 

Ett exempel från Brittas klassrum: Trots de textsamtal Britta organiserar 
kring texters funktion, förblir några elever relativt oengagerade i de förslag 
om publicering som erbjuds. Också analys av elevtexterna kan visa detta: 
medan några av klassens insändare i slagkraft och läsvärde överträffar 
mycket av det som annars skrivs på lokaltidningens insändarsida, är ett par 
texter till innehåll och struktur sämre anpassade till de specifika villkoren för 
denna situation. Tre av åtta skrivgrupper tycks själva gjort denna bedömning 
av sina insändartexter. De har visserligen lämnat in sina texter som lösningar 
på den föreskrivna skoluppgiften, men avstått från möjligheten till publi-
cering. 

Ett exempel från Cecilias klassrum: I arbetet med att läsa och skriva 
referat talar Cecilia mycket med eleverna om referatmarkörer. När det väl 
blir dags för slutuppgiften blir det, trots alla textsamtal om förebild, lite 
tokigt för en grupp elever. Felet dessa elever gör är att endast återanvända 
referatmarkörer så som dessa redan står i den text de skall referera - en text 
som nämligen i sig rymmer referat. På så vis gör de alltså helt rätt vad gäller 
form (”använd referatmarkörer”), men utan att låta dessa former göra det 
jobb Cecilia avsett (”… så att det blir tydligt vilken källa du refererar”).  

En slutsats av exemplen skulle kunna vara att lärarnas undervisning – 
förstås – inte helt lever upp till de skrivpedagogiska ideal som de här har fått 
representera. Det finns möjligheter för Britta att utveckla en mer effektiv 
nyretorisk skrivpedagogik, och för Cecilia att med Sydneyskolans metaspråk 
leda eleverna till skarpare iakttagelser av texters språkliga normer.  
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En annan, och kanske mer intressant möjlighet, är att undersöka vad de 
båda lärarna – och de båda teorierna – skulle kunna lära av varandra. Under 
arbetet med denna artikel bad jag därför Britta och Cecilia läsa min analys av 
deras texttypologier, textsamtal och textkedjor, och formulera råd till sin 
kollega i de exempel som skisserats ovan. 

Vad gäller svårigheten för en del av Brittas elever att ta publicerings-
erbjudandet på allvar formulerar Cecilia följande reflektion: 

Blir en genre till av sig själv utifrån situationen och typiska drag blir något 
sekundärt? Måste inte dessa faktorer samspela för att eleverna ska få en grund-
läggande textkompetens? En sådan grund kan med fördel vara standardiserad, 
enligt min mening. Om man vidare låter texttyperna ständigt återkomma finns 
det möjligheter för eleverna att ta sig an skrivandet på ett mer personligt sätt. 
[…] Att vissa elever inte kommer igång med skrivandet kan förstås bero på en 
mängd faktorer som t.ex. att de känner sig osäkra på hur man ska göra.  

 
Ur Cecilias och Sydneyskolans perspektiv framstår den nyretoriska tolk-
ningen av skolans skrivpraktik som naiv. Skolans uppgift är trots allt att vara 
skola; undervisningen behöver ge alla elever säkerhet i ”hur man ska göra” i 
syfte att förbereda inför de utmaningar som väntar efter skolan. Idén att 
”genre blir till av sig själv utifrån situationen” (för att låna Cecilias formuler-
ing av nyretorikens genresyn) bortser från att elever från olika bakgrund har 
mycket skiftande erfarenheter av, och tillgång till, olika situationstyper och 
deras språk. Poängen med genrers och texters funktion riskerar att skymma 
behovet av förebild. 

Vad säger då Britta om det exempel som visade hur en del av Cecilias 
elever hade svårt att hantera källor med referatmarkörer – trots den nog-
granna förberedelsen? Britta ger två råd: 

Kanske kan en mottagare (verklig eller tänkt) hjälpa till att göra tydligt för 
skribenten vad referatmarkörerna är till för och hur man använder dem, dvs. för 
vem skribenten ska ”skapa förtroende för att innehållet är sant”.  

Finns det aktuella texter i elevens övriga studier som naturvetare, som kan vara 
aktuella att använda? Detta skulle i så fall kunna öka medvetenheten om vikten 
av att behärska dessa tekniker (referera, sammanställa), inte bara för svensk-
ämnets egen skull, utan som något man behöver och använder i andra ämnen, i 
exempelvis rapportskrivning (vilket Cecilia också nämnt för eleverna). På så sätt 
kan hon kanske förtydliga funktionen med referatskrivning. 

 
Ur Brittas och nyretorikens perspektiv finns det något problematiskt med 
Sydneyskolans ointresse för vad skrivande och skrivna texter ska användas 
till ”här och nu”. Det är svårt att förklara om ingen undrar, svårt att argu-
mentera om ingenting står på spel och – som Cecilias elever fick erfara – 
svårt att referera funktionellt om det inte finns någon att referera för. När det 
gäller Brittas andra råd – om att koppla skrivandet till andra ämnen – finns 
en stor erfarenhet bland Sydneyskolans skrivpedagoger (se Cope & Kalanzis 
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1993), men det är ett faktum att teorin betonar förebild för skrivandet på 
bekostnad av de skrivna texternas faktiska funktion. 

För TOKIS har utgångspunkten redan från början varit att genre och TA 
är två komplementära begrepp, av vilka inget kan undvaras för skrivpeda-
gogisk teori och praktik. Genom samarbetet med Britta och Cecilia och deras 
elever har det blivit tydligare vad respektive begrepp har för potential och 
vilka fördelar det skulle kunna innebära att kombinera dem. Ibland kan det 
visserligen vara didaktiskt motiverat att prioritera TA i skrivundervisningen, 
ibland i stället genre. Men utan tillgång till båda begreppen blir det omöjligt 
att hålla balansen mellan relativ stabilitet (TA) och dynamik (genre), mellan 
utvecklandet av grundläggande färdigheter (TA) och tillämpningen av dessa 
i mer specifika situationer (genre), mellan fokus på textens struktur (TA) och 
fokus på textens funktion i en viss situationstyp (genre). 

Inom projektet behöver begreppens relation fortfarande en närmare 
bestämning. Det gäller att kunna reda ut hur olika TA (beskrivning, berätt-
else, återberättelse, förklaring, ställningstagande och instruktion) analytiskt 
skall skiljas från varandra, hur genrer kan förstås som olika potentiella (kom-
binationer av) TA, liksom hur genrevalet påverkar vilka språkliga resurser 
som står till buds för olika TA. 

Det kanske låter som frågor på långt avstånd från klassrummens skriv-
arbete. Men, som jag hoppas att artikeln visat, det handlar faktiskt om just 
detta: hur Britta och Cecilia och deras elever tillsammans ska utveckla en 
bred textkompetens. 
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Svenskans topikalisering i diakron belysning 

David Håkansson  

Inledning 
Satsens initialfält, fundamentet i deklarativa huvudsatser, kan i modern 
svenska innehålla många olika typer av led. Westmans (1974a) under-
sökning av nusvensk bruksprosa visade dock att subjekt och adverbial är de 
dominerande satsleden i denna position (se tabell 1). Senare undersökningar 
har i stor utsträckning bekräftat hennes resultat, även om redan små 
avvikelser har tillskrivits stor stilistisk relevans. 

Tabell 1. Fundamentet i modern svenska: procentuell andel i olika material  

Satsled i 
fundamentet 

Broschyrer 
N = 1 428 

Tidningar 
N = 1 576 

Läroböcker 
N = 1 477 

Debattexter 
N = 1 107 

Totalt   
N = 5 588 

Subjekt 65,5 % 63,0 % 64,1 % 63,1 % 64,0 % 

Predikativ 1,5 % 2,2 % 3,0 % 2,8 % 2,3 % 

Adverbial 31,4 % 29,6 % 31,1 % 31,3 % 30,8 % 

Objekt 1,3 % 4,2 % 1,3 % 2,2 % 2,3 % 

Övriga 0,3 % 1,1 % 0,4 % 0,6 % 0,6 % 

Totalt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Källa: Westman 1974a:155 
 

Också i tidigare skeden av svenskans historia dominerar subjekt och 
adverbial som fundament, men proportionerna är, som Wollin (1983:74) 
framhåller, ”andra och starkt växlande”. Ett flertal undersökningar har visat 
att subjektet hade en mindre central ställning i äldre svenska (se t.ex. John-
son 1998, Platzack 1980 och Tisell 1975). Sett ur ett diakront perspektiv har 
således variationen i fundamentet minskat över tid i svenskan.  

Även om skillnaden mellan fornsvenska och modern svenska således är 
välkänd sedan tidigare när det gäller fundamentets innehåll har tidigare 
forskning till stor del lämnat frågan om förändringens orsak obesvarad. Mest 
utförligt har de bakomliggande motiven till den påvisade skillnaden disku-
terats av Lars Wollin (1983). Han menar att fundamentets varierade innehåll 
i fornsvenska kan vara ett resultat av inflytande från kontinentala skriv-
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mönster.1 I denna artikel ska jag söka visa att en sådan förklaring är pro-
blematisk i flera avseenden, och i stället ska jag argumentera för att varia-
tionen i fundamentet är direkt avhängig ledföljdsvariationen i mittfältet. 
Givet denna hypotes är således utvecklingen mot en övervägande andel 
subjektsinitiala satser i svenskans historia en konsekvens av en mer fixerad 
ledföljd i mittfältet.  

Hypotes och prediktion 
Fornsvenska är liksom modern svenska (och alla övriga nordiska språk) ett 
V2-språk, vilket innebär att högst ett led får föregå det finita verbet i en 
huvudsats. Positionen framför det finita verbet är dock inte reserverad för led 
med någon särskild syntaktisk funktion utan utnyttjas i stället i textstruk-
turerande syfte (jämför Engdahl 1999:103). 

I termer av generativ grammatik fylls fundamentet genom flyttning från 
en hierarkiskt underordnad position. Frey (2006) pekar emellertid på att 
olika pragmatiska effekter uppstår beroende på hur flyttningen till funda-
mentet sker. Han argumenterar – med utgångspunkt i modern tyska – för att 
fundamentet i det omärkta fallet fylls genom s.k. formell flyttning (eng. 
formal movement) av ledet längst till vänster i satsens mittfält. Om något 
satsled flyttar direkt till fundamentet utan att passera denna vänsterperifera 
position i mittfältet ger det enligt Frey upphov till en klar kontrastverkan.2 

Freys (2006) analys öppnar för ett samband mellan ledföljden i mittfältet 
och variationen i fundamentet. I språk med en fri ledföljd i mittfältet borde 
variationen i fundamentet också kunna vara större utan att det ger upphov till 
någon särskild pragmatisk effekt. Ett sådant samband föreligger också så till 
vida att innehållet i fundamentet i modern tyska är mer varierat än i modern 
svenska (se t.ex. Fabricius-Hansen & Solfjeld 1994) samtidigt som led-
följden i mittfältet i tyska är betydligt friare än i modern svenska.  

Min grundläggande hypotes är alltså att variationen i fundamentet är bero-
ende av ledföljden i mittfältet. Givet att hypotesen är riktig kan skillnaden 
mellan fornsvenska och modern svenska när det gäller fundamentets innehåll 
alltså föras tillbaka på en mer reglerad ledföljd i satsens mittfält. Min 
hypotes predicerar således att ledföljden i mittfältet i fornsvenska bör vara 
mer varierad än i modern svenska. Jag ska i det följande undersöka huruvida 
denna prediktion är riktig.  

                          
1 För en ingående studie av topikalisering i äldre nysvenska, se Lehti-Eklund 1984. 
2 Enligt Frey (2006) kan också en viss sorts adverbial, metaadverbial, basgenereras i 
fundamentet i modern tyska. 
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Material 
Undersökningen har omfattat dels fornsvenska, dels moderna svenska texter. 
De fornsvenska texter som jag har använt för min studie presenteras utförligt 
i Håkansson 2008 (s. 16–22), varför jag här endast redovisar de olika 
texterna i appendix 1. De moderna svenska texterna utgörs av broschyrer 
hämtade från projektet Skrivsyntax. Texterna redovisas i appendix 2 och 
finns utgivna i Westman 1974b. Via Talbanken vid Lunds universitet har jag 
kunnat ta del av dem i maskinläsbar form analyserade enligt principerna i 
Teleman 1974.3  

Fundamentet i fornsvenska 
Till grund för de resultat som presenteras här ligger en undersökning av 
fundamentet i 12 fornsvenska texter (se vidare appendix 1). I linje med 
Hirvonen (1987:50) har jag vidareindelat den fornsvenska perioden i äldre 
fornsvenska (1225–1375), yngre fornsvenska I (1375–1450) samt yngre 
fornsvenska II (1451–1526). Jag har utgått från det svenska originalets 
datering och fört fyra texter till varje period. Varje text har därefter på 
mekanisk väg (antal rader eller antal sidor) delats in i tio delar (se vidare 
Håkansson 2008:260 ff.), och från varje del har jag registrerat de första 10 
beläggen som uppfyllde följande excerperingsprinciper. För det första ska 
satsen vara överordnad och huvudsatsformad. För det andra ska den inne-
hålla ett ettledat fundament (i linje med Teleman 1974:146 ff. har jag i 
görligaste mån försökt undvika en analys med flerledat fundament). För det 
tredje ska detta ettledade fundament inte innehålla ett oblikt led med 
subjektsliknande egenskaper. 

Jag fastställde därefter funktionen hos satsleden i fundamentet. I linje med 
Platzack (1980:26, fotnot 15) har jag analyserat fundamentet i kopulabalans-
erade satser av den typ som exemplifieras i (1) som predikativ. 

(1) Attunði war Þyrnir  ’Den åttonde var Törner.’  (VK:296) 
 

Resultatet av analysen av fundamentets innehåll i fornsvenska redovisas i 
tabell 2. Eftersom tidigare studier har visat att det i första hand är subjekt och 
adverbial som förekommer i fundamentet slår jag samman övriga satsleds-
funktioner under rubriken övriga. 

Resultatet av min undersökning visar på samma skillnad som tidigare 
undersökningar vad beträffar proportionerna mellan subjekt och adverbial i 
jämförelse med modern svenska: andelen subjektsfundament är lägre och 
andelen adverbialsfundament är högre, och först under senare fornsvensk tid 
börjar proportionerna mellan subjekt och adverbial att närma sig den 
moderna svenskans (jämför tabell 1). 
                          
3 Tack till Jan Einarsson som har ställt materialet till mitt förfogande. 
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Tabell 2. Fundamentet i fornsvenska 

Äldre  

fornsvenska 

Yngre  

fornsvenska I 

Yngre  

fornsvenska II 
Totalt 

Satsled antal % antal % antal % antal % 

Subjekt 194 49 % 191 48 % 222 56 % 607 51 % 

Advl 153 39 % 183 46 % 140 35 % 476 40 % 

Övriga 45 11 % 26 6 % 38 9 % 109 9 % 

Totalt 392 100 % 400 100 % 400 100 % 1 192 100 % 
 

Slutsatsen är alltså att innehållet i fundamentet i fornsvenska är mer 
varierat än i modern svenska när det gäller syntaktisk funktion. 

Ledföljden i mittfältet 
I föregående avsnitt visade jag att fundamentets innehåll var mer varierat i 
fornsvenska än i modern svenska, och i synnerhet gjorde denna variation sig 
gällande i texter skrivna före 1450. Min hypotes är att denna variation kan 
föras tillbaka på en friare ledföljd i mittfältet, och som ett led i prövningen 
av denna hypotes redovisar jag i detta avsnitt en undersökning av ledföljden 
i satsens mittfält (med mittfältet avser jag positioner mellan det finita och det 
infinita verbet i satsen).  

Eftersom det i första hand är i texter från 1225–1450 som fundamentets 
innehåll avviker från den moderna svenskan har jag begränsat min under-
sökning av ledföljdsvariation i mittfältet i fornsvenska till att omfatta texter 
från de två första perioderna (äldre fornsvenska respektive yngre forn-
svenska I). Jag har utnyttjat samma texter som jag anlitade för min studie av 
fundamentets innehåll. Jag har vidare använt mig av samma stickprovsför-
farande som jag beskrev ovan och i varje del i varje text excerperat de första 
10 satser som dels inte var syntaktiskt underordnade, dels innehöll ett infinit 
verb.4  

I det moderna materialet sökte jag ut de första 200 satserna som dels inte 
var syntaktiskt underordnade, dels innehöll ett infinit verb. Jag lät dock min 
excerpering omfatta hela texter varför det totala antalet satser i det moderna 
materialet uppgår till 206.  

De fornsvenska satserna analyserades i primära satsdelar enligt de prin-
ciper som Platzack (1980:3 ff.) redovisar.5 De moderna texterna finns till-

                          
4 Som infinita verb har jag enbart räknat sådana infinita verb som förekommer till-
sammans med hjälpverb (Platzack 1980:3). 
5 Platzack (1980:3 f.) analyserar oblika led med subjektsliknande egenskaper som 
indirekta objekt. För att öka jämförbarheten med de moderna texterna har jag 
betraktat dem som subjekt (jämför Jörgensen 1987:18). 
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gängliga i maskinläsbar form analyserade enligt principerna i Teleman 1974. 
För att öka jämförbarheten mellan de båda materialen har jag dock gjort 
vissa förenklingar när det gäller analysen av adverbialen. I mina beräkningar 
har jag inte utnyttjat den finmaskiga analys som presenteras i Teleman 1974, 
utan i linje med Platzack (1980) skiljer jag enbart mellan innehållsadverbial 
och satsadverbial.6  

Som ett mått på ledföljdsvariationen i mittfältet har jag utnyttjat mig av 
ett statistiskt mått, Yule’s Diversity (D), som ursprungligen utvecklades för 
att mäta lexikal variation (Williams 1970). Måttet har dock utnyttjats också 
för att mäta variation i meningsbyggnad. Enligt Jörgensen (1976:72) är det 
mindre känsligt för variation i textlängd, och därför bättre lämpat än t.ex. 
andelen materialunika satser för att mäta ledföljdsvariation. Måttet är kon-
struerat så att ett högt D-värde innebär en hög grad av variation i ledföljden, 
medan ett lågt D-värde visar på en tendens att forma meningarna efter 
samma mönster. Utförliga anvisningar för hur D-värdet beräknas ger 
Jörgensen (1976:72 f.). 

Även om mittfältet i modern svenska lämnar större utrymme för variation 
än vad ett traditionellt satsschema låter påvisa (jämför Andréasson 2005) ger 
dock ledföljden i mittfältet i fornsvenska ett betydligt friare intryck än i 
modern svenska. Till denna bild bidrar naturligtvis satser med OV-ledföljd, 
men också en friare ordning mellan objekt och adverbial och en friare 
placering av subjektet (se vidare bl.a. Delsing 1999 och Wenning 1930). 
Intrycket bekräftas också av denna undersökning. I tabell 3 redovisas det 
genomsnittliga D-värdet för mittfältet i fornsvenska respektive modern 
svenska. Skillnaden mellan de båda materialen är statistiskt signifikant.7  

Tabell 3. Ledföljdsvariation i mittfältet 

Material D-värde 

Fornsvenska (1225–1450) 8,67 

Modern svenska 5,39 

Slutsats 
Utgångspunkten för denna artikel var en hypotes om att variationen i funda-
mentet är beroende av ledföljden i mittfältet. Eftersom innehållet i funda-
mentet var mer varierat i fornsvenska än i modern svenska predicerar min 
hypotes att ledföljden i mittfältet i fornsvenska också bör vara mer varierad 
                          
6 Detta förfarande har fått till följd att en sats som Det militära livet avviker därför 
ofta från det civila (P102) har kommit att innehålla två innehållsadverbial (därför 
och ofta). I Skrivsyntax’ analys har de däremot olika analys (övrigt adverbial 
respektive tidsadverbial). 
7 Den statistiska signifikansen har prövats med ett t-test (t (19) = 2,391, p < 0,05). 
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än i modern svenska. Jag har här prövat huruvida denna prediktion är riktig, 
och med hjälp av kvantitativa undersökningar dels av innehållet i funda-
mentet, dels av ledföljden i mittfältet visat att variationen i fundamentet är 
större i de fornsvenska texterna än i de moderna texterna samtidigt som 
ledföljden i mittfältet är mer varierad i fornsvenska än i modern svenska. 
Min undersökning ger således stöd åt den föreslagna hypotesen. Sambandet 
mellan ledföljdsvariationen i mittfältet och i fundamentet återges grafiskt i 
figur 1. 
 

 
Figur 1. D-värde och andelen icke-subjekt i fundamentet i fornsvenska (1225–1450) 
och moderna svenska texter 
 

Min hypotes är baserad på ett teoretiskt antagande inom ramen för den 
generativa grammatiken: en formell flyttning av satsledet i mittfältets vän-
sterperiferi till fundamentet. Denna formella flyttning opererar dock inte på 
satsens grundordföljd utan förutsätter att också ledföljden i mittfältet kan 
varieras efter informationsdynamiska principer.8 Den allmänna bilden av 
ledföljden i fornsvenska är att den lämnar större utrymme för variation än 
meningsbyggnaden i modern svenska. Denna minskade variation kan ses 

                          
8 Det rör sig alltså inte om någon ”blind” process i stil med den fornsvenska kilkon-
struktionen som alltid opererar på grundordföljden i satsen (jämför Falk 2007). 
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som en inskränkning av en pragmatiskt reglerad ledföljd till förmån för en 
ledföljd styrd av syntaktisk funktion. Ett steg i riktning mot en mer syntakt-
iskt reglerad ledföljd är framväxten av en subjektsposition i mittfältet under 
fornsvensk tid; till skillnad från modern svenska saknade fornsvenska en 
sådan position, och innehållet i mittfältets vänsterperiferi bestämdes i stället i 
av pragmatiska faktorer (Håkansson 2008). Förutsättningarna för att variera 
ledföljden i mittfältet efter informationsdynamikens krav var således större i 
fornsvenska än i modern svenska. Utifrån den bild som jag har skisserat här 
följer det därmed också teoretiskt att innehållet i fundamentet är mer varierat 
i fornsvenska. Samtidigt bör andelen subjektsfundament öka i takt med att 
ledföljden i mittfältet fixeras och en subjektsposition grammatikaliseras i 
mittfältets vänsterkant. 

Även om andelen subjekt i fundamentet ökar över tid kan satsens vänster-
periferi fortfarande innehålla olika typer av led också i modern svenska. Som 
framgick ovan menar Frey (2006) att fundamentet kan fyllas på olika sätt: 
dels genom formell flyttning av ledet längst till vänster i satsens mittfält, dels 
genom flyttning av ett satsled direkt från positionen där det basgenererats till 
fundamentet utan att mittfältet behöver passeras. Denna senare typ av topika-
lisering, som enligt Frey ger upphov till en klar kontrastverkan, har rimligen 
inte förändrats över tid. Behovet av att skapa kontrast i textstrukturen bör 
vara lika stort i dag som i äldre tid, vilket medför att ett visst mått av 
variation förekommer i satsens initialfält också i modern svenska. 

Sammanfattning och diskussion 
I denna artikel har jag presenterat en hypotes om att innehållet i fundamentet 
är beroende av ledföljdsvariationen i satsens mittfält. Eftersom variationen i 
fornsvenskans fundament var större i fornsvenska än i modern svenska följer 
det av hypotesen att ledföljden i fornsvenska också bör ha varit friare. 
Genom att jämföra variationen i mittfältet med variationen i fundamentet har 
jag här sökt visa att fornsvenska texter karaktäriseras av en större variation i 
både fundament och mittfält i jämförelse med moderna svenska texter. Min 
undersökning stöder därmed den föreslagna hypotesen.  

Wollin (1983) har hävdat att fundamentets varierade innehåll i forn-
svenska är ett resultat av inflytande från kontinentala skrivmönster: ”Sådana 
torde ha verkat med stor auktoritet i den senmedeltida kulturmiljön, även på 
nationalspråkets skribenter” (s. 77). Wollin (1983:73–89) gör en ingående 
jämförelse mellan de fornsvenska översättningarna och de latinska för-
lagorna och slår fast att ”den latinska förlagans formella struktur spelar en 
betydande men till sin innebörd komplicerad och mångtydig roll i översätt-
arnas utformning av produkttexternas fundament” (Wollin 1983:89).  

Det är emellertid inte bara i den fornsvenska översättningslitteraturen som 
andelen subjektsfundament är låg. Samma fundamentstruktur förekommer 
också, vilket Wollin framhåller, i fornsvensk originaltext. Enligt Wollin 
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(1983:89) är det dock tänkbart att dessa fornsvenska texter är indirekt latin-
influerade:  

Förtrogenheten med en smidigare och efter stilens skiftande krav mer flexibel 
latinsk syntax kan ha präglat dessa personers sätt att skriva också på sitt 
modersmål. – Som förklaring till de påvisade egenheterna i fundamentstrukturen 
ter sig ett sådant antagande rimligt men knappast uttömmande. 

 
Även om Wollins förklaring är intressant har den vissa svagheter som gör att 
den knappast kan ge en helt korrekt bild av förändringen. För det första talar 
det mot Wollins förklaring att den indirekta latininfluensen endast kommer 
till uttryck i fundamentstrukturen. Wollin (1983:89) framhåller själv att 
fundamentstrukturen i Gutasagan överensstämmer med latinöversättning-
arnas, trots att denna text i övrigt knappast kan karaktäriseras som latininflu-
erad. Vidare ger inte heller modern språkinlärningsforskning något stöd åt 
hypotesen att ett andraspråk (i detta fall: latin) skulle influera förstaspråket (i 
detta fall: fornsvenska) när det gäller satsens informationsstruktur. 
Bohnacker & Rosén (2007) visar i stället på det motsatta förhållandet: 

We thus propose that L1 transfer is found not only in the domain of syntax, but 
also in the domain of information structure and information organisation, and 
that such L1 influence persists even at high L2 proficiency levels. 

 
Enligt min mening framstår det som mindre troligt att skillnaden i funda-
mentstruktur mellan modern svenska och fornsvenska kan förklaras på det 
sätt som Wollin har föreslagit. I stället menar jag att den reglering av led-
följden i mittfältet som har ägt rum i svenskans historia är av större betydelse 
för likriktningen av fundamentets innehåll, och särskilt vill jag lyfta fram 
uppkomsten av en subjektsposition i mittfältets vänsterperiferi som förklar-
ing till att andelen subjektsfundament har ökat över tid.  
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Appendix 1: Excerperade fornsvenska texter 
Äldre fornsvenska 
GS = Guta saga. Guta lag och Guta saga jämte ordbok, utg. av Hugo Pipping, 

1905–1907. (Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur. 33). 
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København: Møller, s. 62–69. Baserad på handskrift B 64. Stickprovet har dragits 
på grundval av hela texten.  

LEG = Ett fornsvenskt legendarium, utg. av Georg Stephens, 1847. (Samlingar 
utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. 7:1.) Stockholm: Norstedt. Stickprovet 
har dragits på partier baserade på handskrift A 34 på s. 3–16, 17–20, 21–31, 49–
52, 54–58, 61–65, 70–72, 99–103, 128–130, 133–146, 149–157, 165–178, 181–
190, 193–196. 

MB = Fem Moseböcker på fornsvenska enligt Cod. Holm. A 1, utg. av Olof Thorell, 
1959. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. 60.) Uppsala: Almqvist 
& Wiksell. Baserad på handskrift A 1. Stickprovet har dragits på s. 1–23; 119–
196. 

VK = Västgötakrönikorna. Åtskilliga antekningar af okänd författare. Samling af 
Sweriges gamla lagar, utg. av Hans Samuel Collin och Carl Johan Schlyter, 
1827. Första bandet. Stockholm: Z. Haeggström. Baserad på handskrift B 59. 
Stickprovet har dragits på s. 294–307. 

Yngre fornsvenska I 
BJ = Barlaam och Josaphat. Prosadikter från Sveriges medeltid, utg. av Gustaf 

Edvard Klemming, 1887–1889. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsäll-
skapet. 28.) Stockholm: Norstedt. Baserad på handskrift A 49. Stickprovet har 
dragits på s. 3–103. 

JÄR = Järteckensbok. I: Klosterläsning, utg. av Gustaf Edvard Klemming, 1877–
1878 (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. 22.) Stockholm: 
Norstedt. Baserad på handskrift A 110. Stickprovet har dragits på s. 3–103. 

KM = Karl Magnus. Prosadikter från Sveriges medeltid, utg. av Gustaf Edvard 
Klemming, 1887–1889. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. 28.) 
Stockholm: Norstedt. Stickprovet har dragits på partier baserade på handskrift 
D 4 på s. 250–288. 

SVM = Sju vise mästare. Prosadikter från Sveriges medeltid, utg. av Gustaf Edvard 
Klemming, 1887–1889. (Samlingar utgivna av Svenska fornskriftsällskapet. 28.) 
Stockholm: Norstedt. Stickprovet har dragits på partier baserade på handskrift 
D 4 på s. 113–172. 

Yngre fornsvenska II 
DI = Sagan om Didrik af Bern, utg. av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius, 1850–1854. 

(Samlingar utgivna av svenska fornskriftsällskapet. 10.) Stockholm: Norstedt. 
Baserad på handskrift E 9013. Stickprovet har dragits på s. 1–100. 

HT = Historia Trojana, utg. av Robert Geete, 1892. (Samlingar utgivna av Svenska 
fornskriftsällskapet. 29.) Stockholm: Norstedt. Stickprovet har dragits på partier 
baserade på handskrift D 3 a på s. 1–100. 

MC = Chronicon de genere et nepotibus Sanctæ Birgittæ. Scriptores rerum Sveci-
carum medii ævi 3:2, utg. av Claes Annerstedt, 1876. Uppsala. Stickprovet har 
dragits på partier baserade på handskrift B 70 a på s. 207–216. 

PK = Sveriges krönika (vanligen kallad den prosaiska). Småstycken på forn svenska, 
utg. av Gustav Edvard Klemming, 1868–1881. Stockholm: Norstedt. Stickprovet 
har dragits på partier baserade på handskrift D 26 på s. 217–240. 
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Appendix 2: Excerperade texter ur Skrivsyntax’ material 
P101 = Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden: Nya skatteregler (1970), 

valda avsnitt s. 1–3. 
P102 = Försvaret (chefen för armén): Till soldat 70 (1969) s. 5–14. 
P103 = Försäkringskasseförbundet: Sjukförsäkringsnytt från 1 januari 1970, hela 

texten. 
P104 = Invandrarverket: Ett faktablad om invandrarna (1970) s. 1–2. 
P105 = Poststyrelsen: Postnummerkatalog (1971) s. 3–5. 
P106 = Poststyrelsen: De fyra sätten att skicka postpaket inom Sverige från 1.1.1971 

(1970) s. 2–4. 
P107 = RFSU: Gravid? (tryckår saknas; i bruk 1971), hela texten utom avsnittet 

”Prov per post”. 
P108 = Riksförsäkringsverket: Ålderspension (1971) s. 1–10. 
P109 = Riksgäldskontoret: Till dig som får pengar tillbaka på skatten (1970), hela 

texten utom avsnittet ”Mer om lottteriet”. 
P110 = SIDA: U-land (1970), s. 6–10. 
P111 = Skolöverstyrelsen: Grundskolan 1970 (1970), s. 2–5. 
P112 = Socialdepartementet: Socialkatalogen (1970), s. 8 ”Barn och ungdom”. 
P113 = Socialdepartementet: Socialkatalogen (1970), s. 9 ”Bostad”. 



Text i samtal 
Redskap för vägledning i en hybrid verksamhet 

Gunilla Jansson 

Inledning 
I ett pågående projekt studeras studenters kommunikation med patienter och 
handledare på en vårdutbildning.1 Bakgrunden till projektet är att man på 
utbildningen har signalerat kommunikationsproblem hos studenter som har 
svenska som sitt andraspråk. Problemen beskrivs uppkomma i mötet med 
svenska patienter i olika situationer under deras praktik. Det övergripande 
syftet med projektet är att fördjupa förståelsen för vad som ligger bakom 
dessa påtalade problem. I förlängningen är syftet att förbättra kommunika-
tionsundervisningen på utbildningen genom att återföra resultaten till hand-
ledare och lärare. Projektet genomförs som tre delstudier. Den mest omfatt-
ande studien i projektet är ett avhandlingsarbete, där kommunikationen 
mellan studenter med utländsk sjuksköterskeutbildning och svenska patienter 
på en vårdavdelning undersöks. I en annan delstudie, som inte kommer att 
behandlas här, studeras hur flerspråkighet används som en av flera resurser 
vid problemlösning, när studenter samarbetar kring praktiska tillämpnings-
uppgifter på en campusförlagd vårdklinik.  

I den delstudie som jag själv ansvarar för, fokuseras handledarna på 
utbildningen och hur de vägleder studenterna i olika kommunikationssitua-
tioner med patienter. I delstudien deltar både modersmålssvenska studenter 
och andraspråksstudenter. I den här artikeln presenteras resultat från en fall-
studie av fyra student–patientsamtal med samma handledare. I samtalen görs 
olika kontexter relevanta, både utbildningskontexten och omvårdnadskon-
texten på avdelningen. Denna växling mellan kontexter blir särskilt intres-
sant, när handledaren sitter med under samtalet och framför allt, när hon 
bidrar med olika former av vägledning till studenten som instruktioner och 
metakommentarer om olika procedurer i samtalet. Jag intresserar mig här för 
en speciell form av vägledning, närmare bestämt tillfällen då handledaren 
ger studenten instruktioner om att läsa eller skriva i de dokumentationsrela-
terade texter som studenten har fått i uppgift att använda under samtalet.  

                          
1 Projektet ”Tvåspråkighet som resurs i studenters socialisering i flerspråkiga utbild-
ningsmiljöer” finansieras genom medel från Vetenskapsrådet. Förutom artikelför-
fattaren medverkar även Olof Poignant och Helena Bani-Shoraka. 
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Bakgrund och syfte 
Det finns flera anledningar till att jag valt att fokusera på instruktioner, som 
gäller användningen av dokumentationsrelaterad text under samtalet. Dels 
finns denna typ av instruktioner i alla samtal, dels är dokumentationen en 
viktig förutsättning för handledarens arbete. Samtalet med patienten ska leda 
fram till en skriftlig rapport. Handledarens uppgift är att se till att doku-
mentationen blir utförd enligt de institutionella kraven.  

En premiss som lärare och handledare på de flesta professions- och yrkes-
utbildningar har att inordna sig under är akademiseringen av utbildningen 
och de förändrade krav som ställs på undervisningen. I denna situation 
uppstår hybrida verksamheter, när man ska undervisa om praktiker som 
länge har betraktats som tyst kunskap, som man tillägnar sig genom erfaren-
het. Thomassen (2005) visar i sin undersökning av student–patientsamtal hur 
denna blandning av kontexter och situationsramar kan vara svår att navigera 
i för en oerfaren student.  

En annan viktig förutsättning för samtalet är textualiseringen av arbets-
livet. I många arbeten i yrkeslivet används text och andra artefakter som 
redskap för att hantera komplexa skeenden och processer (Karlsson 2006). 
Genom att tala om text som redskap ansluter jag mig till en sociokulturell 
teoriram (Säljö 2000). En teoretisk utgångspunkt för projektet som helhet är 
att språkanvändning är en del av ett socialt sammanhang och skall förstås 
som sociala praktiker. Wenger (1998) beskriver individers vägar in i en ny 
praktikgemenskap. Sociala praktiker växer fram genom hur människor 
skapar mening med vad de gör som en del av en praktikgemenskap.  

Syftet med den här artikeln är att undersöka hur instruktioner om doku-
mentationsrelaterad text används som redskap av handledaren för att navi-
gera, dvs. vägleda studenterna i patientsamtalet. Hur svarar studenten på 
handledarens instruktioner och hur påverkar detta studentens deltagande i det 
institutionella samtalet med patienten? Kan man se någon skillnad mellan de 
olika studenterna i detta avseende? 

Material: deltagare 
Deltagarna i undersökningen är fyra andraterminsstudenter på en sjuksköter-
skeutbildning och deras handledare. Dessutom medverkar fyra patienter som 
ska skrivas in för en operation, samtliga med modersmålssvensk bakgrund. 
Studenterna har ingen erfarenhet av arbete inom vården sedan tidigare. Vid 
inspelningstillfället genomförde de sin första praktikperiod under utbild-
ningen på en vårdavdelning. De hade mycket begränsad erfarenhet av pati-
entsamtal, och särskilt den typ av verksamhet som det är fråga om här. På 
utbildningen har de fått undervisning om teoretiska modeller för bedömning 
och dokumentation av omvårdnad. De praktiska rutinerna kring dokumenta-
tionen får studenterna lära sig på avdelningen.  
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Tre av studenterna har modersmålssvensk bakgrund och en har svenska 
som sitt andraspråk (kinesisk bakgrund med tio års vistelsetid i Sverige). 
Andraspråksstudentens svenska är avancerad, men långt ifrån idiomatisk och 
korrekt. Detta framkommer i de transkriptioner som analyseras i undersök-
ningen.  

Handledaren har modersmålssvensk bakgrund och har mångårig erfaren-
het som sjuksköterska och handledare på avdelningen. Hon var utbildnings-
ansvarig för studenterna under deras praktik.  

Alla deltagare har lämnat sitt samtycke till medverkan och fått skriftlig 
och muntlig information om syftet med studien. 

Material: inspelningarna 
Materialet i delstudien som helhet är omfattande och består av olika typer av 
data: videoinspelningar, texter, fältanteckningar och intervjuer. Huvudmate-
rialet utgörs av inspelningarna.  

Materialet som ligger till grund för undersökningen i den här artikeln 
utgörs av transkriptioner av videoinspelningar av fyra student–patientsamtal. 
I alla samtal deltar dessutom studenternas handledare. I materialet ingår 
samtliga student–patientsamtal, som har spelats in med denna handledare. 
Översiktliga uppgifter om samtalsdata redovisas i tabell 1.2 

Tabell 1. Uppgifter om samtalsdata. I alla samtal deltar studenternas handledare (kv, 
48 år, svm) 

Samtal Längd 
minuter 

Samtalsdeltagare 

1 16 Student (Anne): kv, 36 år. sva. Patient: man, 78 år, svm  

2 13 Student (Lisa): kv, 19 år, svm. Patient: man, 75 år, svm  

3 20 Student (Ove): man, 21 år, svm. Patient: man, 56 år, svm  

4 17 Student (Eva): kv, 20 år, svm. Patient: kv, 80 år, svm 

Kv = kvinna; svm = svenska som modersmål; sva = svenska som andraspråk. 
 

Samtalen är s.k. ankomstsamtal, då nya patienter tas emot och skrivs in. 
De spelades in under olika praktikperioder men under samma läsår och på 
samma avdelning. Patienten sitter mellan handledare och student i ett 
behandlings- och mottagningsrum. Ett läsår är indelat i sex praktikperioder. 
Avdelningen tog endast emot en andraterminsstudent per praktikperiod. 

Under samtalet använde studenterna ett formulär, som består av en lista 
med sökord, omvårdnadstermer, som ryms på en och en halv A4-sida. På 
detta formulär skulle de föra journalanteckningar. Alla studenter i undersök-

                          
2 Alla namn på deltagarna i undersökningen är fingerade. 



Gunilla Jansson: Text i samtal 147 

ningen utom Lisa, fick också anvisningar om att använda patientens hälso-
deklaration under samtalet.  

Instruerande sekvenser om dokumentationen 
Vid vissa tillfällen under samtalet ger handledaren studenten instruktioner 
om att läsa eller skriva i de dokumentationsrelaterade texter, som studenten 
har fått i uppgift att använda under samtalet. En instruktion kan vara inter-
aktionellt inpackad på olika sätt. När jag definierar en instruktion, gör jag det 
utifrån vad som uppfattas som en instruktion av deltagarna och leder till 
handling. Ett konkret exempel ur materialet är när handledaren säger till 
studenten ”vill du läsa igenom den, så gör du det” och när studenten svarar 
”ja, det är bäst att jag gör det”. 

Tillfällen då handledaren ger studenten instruktioner om dokumenta-
tionen, här benämnda instruerande sekvenser, urskiljs som handlings-
sekvenser. Sekvensen startar med en tur där handledaren initierar sin instruk-
tion, fortsätter när studenten ger responser på initiativet, pågår den tid som 
deltagarna orienterar sig mot instruktionen och avslutas när de går vidare till 
en ny aktivitet. Instruerande sekvenser om dokumentationen förekommer i 
samtliga samtal. Antalet varierar mellan 2 och 4 sekvenser per samtal. I 
tabell 2 redovisas antal sekvenser för varje samtal och samtalens tidsom-
fattning i minuter.  

Tabell 2. Samtalslängd och antal instruerande sekvenser om att 
läsa eller skriva i dokumentationsrelaterad text i samtal 1–4 

Samtal S1 S2 S3 S4 

Instruerande sekvenser, antal 4 2 3 3 

Samtalslängd, minuter 16 13 20 17 
 

Uppgifterna i tabell 2 tyder på att det inte finns något tydligt samband 
mellan samtalslängd och antal instruerande sekvenser. Det kortaste samtalet 
(S2) har det lägsta antalet sekvenser. Det samtal som har det högsta antalet 
(S1) med andraspråksstudenten, är dock inte det längsta.  

Analys 
För att kunna visa hur instruktioner om dokumentationsrelaterad text 
används som redskap i samtalen är det nödvändigt att gå ner på mikronivå i 
transkriptionerna. Av utrymmesskäl har jag begränsat analysen i artikeln till 
några av de sekvenser i materialet, då handledaren instruerar studenten att 
han eller hon ska läsa i patientens hälsodeklaration eller då hon instruerar 
studenten hur han eller hon ska orientera sig i listan med sökord på 
formuläret. Dessa sekvenser har excerperats ur samtalen med Anne och Ove 
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(S1 och S3, se tabell 2). I samtalet med Eva förekommer enbart instruktioner 
om att skriva, dvs. anteckna patientens svar. 

I analysen använder jag mig av en kombination av verktyg från samtals-
analys (se t.ex. Norrby 1996) och från verksamhetsteori utvecklad av Linell 
(2005) efter Levinsons (1992) teori om verksamhetstyper. Kommunikativa 
sammanhang, såväl texter som samtal, ses här som avgränsade verksam-
heter. Student–patientsamtalet är en hybrid verksamhet, som består av flera 
olika verksamhetstyper/genrer. Det är en institutionell verksamhet (en 
omvårdnadsdiskurs, ett s.k. ankomstsamtal), som är inbäddad i en utbild-
nings- och undervisningsram. I analysen visar jag hur deltagarna orienterar 
sig mot dessa verksamhetstyper, ankomstsamtal och undervisning, i sam-
band med en handledarinstruktion.  

Ett institutionellt samtal består ofta av en kärnfas, som omgärdas av en 
inlednings- och avslutningsfas (Linell 1990). Kärnfasen utgörs av huvud-
aktiviteten eller kärnverksamheten. I samtalen i denna undersökning utgörs 
kärnverksamheten av själva ankomstsamtalet med patienten. Frågepraktiker 
är ett dominerande inslag i kärnverksamheten, som gör att den gärna tar 
formen av en intervju. När handledaren orienterar studenten mot de doku-
mentationsrelaterade texterna initierar hon en undervisningspraktik. Genom 
en tur-för-turanalys visar jag hur studenten svarar på handledarens initiativ. 
Huvudfrågan i analysen är hur studenterna anammar handledarens instruk-
tion och vilka följder detta får för deras deltagande i ankomstsamtalet. 
Analysen beskriver olika banor för studenterna, bort från och in mot centrum 
i denna huvudaktivitet.  

För att underlätta läsningen av transkriptionsutdragen har jag markerat 
centrala yttranden för analysen med en pil (→). 

Redskap vid övergång till huvudaktivitet 
De två första sekvenserna som analyseras här kommer från samtalen med 
Anne och Ove, som båda får instruktioner om att läsa i hälsodeklarationen. 
Båda sekvenserna förekommer i början av samtalet, och visar hur en 
instruktion används som redskap vid övergången från inledningsfasen till 
kärnverksamheten. 

Utdrag 1–3 kommer från samtalet med Ove. I analysen beskrivs hur hand-
ledarens instruerande initiativ inleder en långsam och successiv bana in mot 
huvudaktiviteten, och hur texten används i denna process. Deltagarna har 
precis hälsat på varandra och satt sig ner vid bordet. Efter ett inledande sam-
tal tar handledaren fram hälsodeklarationen och går igenom innehållet i den. 
Därefter ger hon Ove möjlighet att läsa igenom den. Detta visas i utdrag 1.3 

                          
3 Transkriptionsnyckel finns sist i artikeln. HL = handledare; S = student; P = pati-
ent. 
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(1) ”Vill du läsa igenom den så gör du det” 
01 HL: å med att du ska träna så drar vi det som vi har pratat  

02 om tidigare (.) så kompletterar jag (.) och ser att det  

03 stämmer (0,3) också 

04 S: åkej ((nickar)) 

05 HL: → m: (.) vill du läsa igenom den lite grand så gör du  
06 det 

07 ((bläddrar i papperen)) ºja det är bäst att jag gör  

08 detº 

09 HL: ja 

10 S: (35 s.) ((S läser i hälsodeklarationen)) 

11 S: m: 

12 HL: åkej 

13 S: (1,8) ((blicken i papperen)) 
 
I utdraget orienterar sig handledaren mot utbildningsramen redan i sin tur på 
rad 1–3, när hon kommenterar träningssituationen. På rad 7 accepterar Ove 
handledarens instruktion att läsa igenom hälsodeklarationen. Under drygt en 
halv minut sitter han lutad över hälsodeklarationen och läser. Under denna 
tid har handledaren och patienten blicken mot studenten. 

På rad 12, när Ove antyder att han läst klart, säger handledaren ”åkej” och 
ändrar sittställning. Hon markerar därigenom en ramväxling, dvs. att det är 
dags för Ove att börja med huvudaktiviteten. Studenten visar dock ett visst 
motstånd mot att kliva ur träningsramen och gå över till kärnverksamheten. 
Detta framgår av utdrag 2. 

(2) ”Du får fråga dubbelt” 
13 S: (1,5) ((blicken i papperen)) 

14 S: → tänk om jag säjer (0,5) e::  

15 (1,3)  

16 S: frågar *nånting* som redan står där 

17 HL: du får fråga dubbelt ((vänder sig mot P)) 

18 P: ja men det gör ingenting= 

19 HL: =xxxx 

20 P: nä (inte ett dugg) 

21 S: (2,1) ((S bläddrar och ser ner i papperen)) 

22 HL: det viktiga är att du får med allt 

23 S: ja 

24 (4,6) ((läser i hälsodeklarationen)) 
 
På rad 13 har Ove fortfarande blicken i papperen. Utdraget ovan visar hur 
Ove måste hantera ett dilemma, som uppstår till följd av att han läser i hälso-
deklarationen, nämligen att det finns en risk att han frågar patienten om 
sådant som redan står där. På rad 14 initierar han en metakommunikation, 
eller en slags förhandling om vilken ram som skall gälla. Handledaren svarar 
med att legitimera situationen och söker även patientens bekräftelse (rad 17–
20). När handledaren poängterar vikten av att Ove får med all information 
svarar han med att fortsätta läsa. I utdrag 3 gör handledaren ett nytt försök att 
få igång samtalet.  
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(3) ”Då kan du börja” 
25 S: (5,2) ((läser i hälsodeklarationen)) 

26 HL: → då kan du börja (.) identitet har vi tittat på (.) de  
27 e ju [xxx så att säja (.) de har vi säkerställt 

28 S:      [ja precis 

29 HL: → ((lutar sig fram och pekar i hälsodeklarationen)) men  
30 sen e de de här med °närstående å de där till  

31 exempel° 

32 S: de stod ju häri 

33 HL: ((lutar sig bakåt i stolen)) just de (.) de kan du  

34 fylla i (.) men då behöver du också ställa frågan om  

35 e:: att lämna ut uppgifter å så  

36 S: m: 

37 HL: men de kanske står där också i å för sej 

38 P: (de e) Sara 

39 HL: ja 

40 S: m: 

41 HL: m: 

42 S: (1,2) ((läser i hälsodeklarationen))  

43 S: ja så de får lämnas ut 

44 HL: ja 

45 S: m: 

46 S: (1,3) ((bläddrar i pappren)) 

47 HL: då kan du bara dokumentera det (.) ºdå vet vi det  

48 ocksåº 

49 HL+P: [---](14 s.) ((S skriver i formuläret)) 

50 S: ja (.) då kan vi börja med om du har några sår på 

51 kroppen 
 
På rad 26 markerar handledaren igen att det är dags för Ove att börja med 
samtalet, ”då kan du börja”. Därefter ger hon honom ledtrådar till första 
frågetopiken genom att koppla ihop informationen i hälsodeklarationen med 
sökorden ”identitet” och ”närstående” på formuläret (rad 26 och 29). Ove 
fortsätter dock att visa motstånd mot att gå över till huvudaktiviteten. På rad 
15 påpekar han att information om dessa sökord redan står i texten. Meta-
kommunikationen kring texten fortsätter sedan några turer till. På rad 50 
kommer studenten till sist igång med första frågan. 

Utdrag 4 kommer från samtalet med Anne och visar en snabbare bana in 
mot kärnverksamheten. Anne har precis presenterat sig och tagit fram 
mappen med papper, då hon blir uppmärksammad av handledaren på att det 
finns en hälsodeklaration. 

(4) ”Så kan du se precis att det också finns en hälsodeklaration” 
01 S: [(1,2) ((bläddrar i mappen med papper)) 

02 HL: → [så kan du se precis ((pekar på hälsodeklarationen))att  
03 de också finns en hälsodeklaration 

04 S: ja 

05 HL: ja [vad bra 

06 S:    [se om (de finns) en hälsodeklaration  

07 S: (4,8) ((S läser i hälsodeklarationen)) 
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08 S: så (.) kort↑  
09 P: ja  

10 S: stämmer m: 

11 S: xxxxxx ((mumlar ohörbart)) 

12 S: (12,4) ((läser och bläddrar i papperen)) 

13 HL: din närstående↑ (.) e de:: (.) här står Ada 
14 P: Ada e min hustru 

15 S: e din hustru 
 
På rad 2 pekar handledaren på hälsodeklarationen och uppmärksammar 
Anne om att den finns, samtidigt som Anne bläddrar i mappen med papper. 
Handledaren påbörjar sin instruktion, då studenten visar att hon redan är i 
färd med att ta fram hälsodeklarationen ur mappen. Anne är snabb med att 
bejaka instruktionen. Hon tar fram hälsodeklarationen, öppnar och läser i 
den. Läsandet pågår dock inte lika länge som i samtalet med Ove. På rad 8 är 
hon på väg in i huvudaktiviteten i samtalet, då hon ställer den första frågan, 
som troligen syftar på sökordet identitet (nominalfrasen ”kort” uttalas med 
stigton). Därefter läser hon i papperen igen och initierar nästa fråga om 
närstående. Det dilemma som vi såg i samtalet med Ove ser vi ingenting av i 
detta exempel. Det utvecklas ingen förhandling om uppgiften som i exemplet 
med Ove. Anne anammar handledarens instruktioner utan motstånd. 
Läsandet i hälsodeklarationen hjälper henne att röra sig in mot kärnverk-
samheten. 

Redskap vid topikutveckling 
Nästa instruerande sekvens som analyseras kommer från samtalet med Anne. 
Det följer en bit in i kärnfasen i ankomstsamtalet, och visar hur en instruk-
tion om att läsa används som ett redskap av handledaren för att sporra 
studenten att utveckla en topik.4 

I utdrag 5 nedan uppmanas Anne att läsa i hälsodeklarationen, när hon fått 
ett bekräftande svar på en fråga om patientens hälsostatus.  

(5) ”Vill du så tittar du lite grand på den här hälsodeklarationen” 
01 S: e::: har du (0,4) e du frisk annars e: 

02 P: i övrigt e jag frisk tycker jag jarå 

03 S: ja:[: 

04 HL:    [m: 

05 S: e:: 

06 HL: man kan titta å vill du så tittar du lite grand på den  

07 här hälsodeklarationen (.) det står [lite 

08 S:                                     [ja just de 

09 HL: grand om läkemedel där och 

10 (0,8) 

11 HL: sjukdomar också 

                          
4 Topik används här i betydelsen samtalsämne (Norrby 1996). 
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12 P: jag blir lite (0,4) småtrött när jag går för fort 

13 HL: m: ((nickar)) 

14 (0,7) 

15 HL: du hade varit med om en fallolycka vad jag förstår 

16 P: ja (.) ja 

17 HL: just de (.) m: ((nickar)) 

18 HL+P: ((vänder blicken mot S)) 

19 S: ((blicken i papperen)) å du har liten hjärt  

20 lungproblem (.) flimmer m: hjärtan  

21 P: ja 
 
Efter att patienten bekräftat att han är frisk för övrigt (rad 1–2), visar Anne 
med en ordsökningsmarkör (e::) att hon är på väg att gå över till nästa fråga 
(rad 5). Handledaren uppmanar då studenten (rad 6) att titta i hälsodeklara-
tionen. Genom att läsa i hälsodeklarationen om tidigare sjukdomar, kan hon 
få tips om hur hon kan utveckla topiken om patientens hälsohistoria. 

Som vi ser på rad 8 är Anne snabb med att följa handledarens instruktion. 
Studentens respons följer i överlappning med handledarens tur. Samtidigt 
som hon svarar instämmande, ”ja just det”, öppnar hon hälsodeklarationen 
och börjar läsa i den. Anne orienterar sig alltså mot instruktionen att läsa i 
dokumenten redan på rad 8, innan handledaren fullbordat sin instruerande 
handling.  

I det här exemplet kan vi se hur handledare och student navigerar smidigt 
mellan utbildningsram och institutionell frågepraktik. Patienten inväntar inte 
studenten, när hon läser, utan svarar innan hon hinner ställa sin fråga. På så 
sätt kan handledaren hålla igång ankomstsamtalet, medan Anne läser. Sam-
tidigt hotas studentens deltagande i samtalet just på grund av detta, dvs. att 
läsandet inte blir en huvudsak för deltagarna. Studentens läsande sker på 
sidan om och är inte alls fokuserat i interaktionen. På rad 19 är studenten 
inne i samtalet igen. Hennes frågetopik om flimmer visar att hon har hittat 
information i hälsodeklarationen, som hon kan använda för topikutveckling.  

Avslutning 
Analysen i den här artikeln har visat att handledarens instruktioner får 
ganska olika följder för studenternas deltagande i huvudaktiviteten i sam-
talet. Detta har till stor del samband med hur studenten svarar på instruk-
tionen och hur handledaren navigerar mellan de olika ramarna.  

För Ove blir det otydligt vilken ram som ska gälla, när han läser i hälso-
deklarationen, vilket gör att hans bana in mot huvudaktiviteten blir långsam i 
starten. Intressant är också den förhandling och metakommunikation om 
handledarens instruktion, som Ove initierar. Denna förhandling kan vi inte 
se någonting av i samtalet med andraspråksstudenten Anne. Hon visar en 
större beredskap att anamma handledarens instruktioner och rätta sig efter 
handledarens situationsdefinitioner. Samtidigt föreligger en risk för exklu-
dering för andraspråksstudenten, när handledare och patient växlar tillbaka 
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till den institutionella ramen innan hon är klar med sökläsningen, som är den 
uppgift hon fått av handledaren. Denna risk kan givetvis även finnas för de 
andra studenterna. I de sekvenser jag analyserat här från samtalet med Ove, 
orienterar sig handledaren och patienten mot utbildningsramen, när 
studenten läser. Att handledaren använder olika strategier mot studenterna 
kan tolkas som ett sätt att anpassa sig till deras olika språkliga förutsätt-
ningar och individuella läggningar. Att hon navigerar så smidigt mellan 
metakommunikationen med andraspråksstudenten och samtalet med 
patienten, kan ha sin förklaring i hänsynstagande mot både patient och 
student. Det kan vara ett sätt att förebygga problem, samtidigt som hon visar 
upp för patienten att hon har den institutionella uppgiften under kontroll.  

En viktig fråga är hur resultaten av denna studie kan användas av 
praktikerna på utbildningen. Ett sätt som redan prövats är att återföra resultat 
till handledarna. Samtalspraktiker är till stor del rutinartade, och vi är ofta 
inte medvetna om hur vi gör när vi pratar. Studenterna i den här undersök-
ningen ska skolas in i en ganska komplex kommunikativ verksamhet på en 
vårdavdelning, där läsande, skrivande och samtalande ofta sker kombinerat. 
Flera diskurser är inbäddade i verksamheten, och det gäller att kunna tolka 
situationsramarna rätt. På den campusförlagda utbildningen får studenterna 
undervisning om kommunikationsteorier. Det är dock inte självklart för 
studenterna hur dessa teorier ska kopplas ihop med den verklighet de möter 
på vårdavdelningen. Även handledarna upplever ofta en osäkerhet inför hur 
denna koppling mellan teori och praktik kan göras. Det finns varierande 
former för hur man handleder studenterna på avdelningarna. Det sätt vi har 
sett prov på i denna artikel ger möjligheter för handledaren att stötta 
studenter som är osäkra i början, innan de hunnit bli varma i kläderna. Det 
jag inte har visat här är den återkoppling som studenterna får efter samtalet, 
som öppnar för en helt annan typ av metakommunikation.  

För handledarna på utbildningen kan det vara värdefullt att få ett utifrån- 
perspektiv på sin egen verksamhet. Vad forskaren kan tillföra är att visa på 
komplexiteten i de praktiker, som de använder dagligdags i sin verksamhet. 
Viktigt är också att peka på de premisser som handledarna har att inordna sig 
under. Med denna utgångspunkt kan man diskutera möjliga förändringar. 
Exempelvis kan det vara värdefullt att diskutera hur olika bemötanden 
påverkar studenternas möjlighet att delta i verksamheten. Inte minst är detta 
viktigt när det gäller studenter med olika språkbakgrund. För studenter med 
annan kulturell och språklig bakgrund är det kanske inte lika självklart att gå 
in i en förhandling med handledaren om situationsdefinitioner och maktrela-
tioner. Att handledaren talar om att det är tillåtet med metakommunikation 
under samtalet kan vara en strategi, som underlättar för alla studenter. I vilka 
lägen man ger instruktioner och hur är också viktigt. Ska man exempelvis 
invänta studenten och ge ledtrådar eller ska man ge mer explicita anvis-
ningar? Detta är frågor som jag får anledning att återkomma till i kommande 
artiklar inom projektets ram.  
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Transkriptionsnyckel 
(1,4)  pauslängd i sekunder  
(.) mikropaus 
[  överlappande tal, endast början markeras  
↑ kraftigt höjd grundton 
xxx ohörbart avsnitt 
nej  stavelsen är betonad.  
°åkej° låg volym 
(( )) kommentar eller tolkning av ljud.  
= sammanlänkande talturer utan hörbart uppehåll 
e:: förlängt ljud, ju fler kolon desto längre ljud 
(nej) osäker återgivning av tal 
*jaha* replik som sägs skrattande 
[---] utelämnat tal i transkriptionen 
→ yttrandet är centralt i analysen 
 



Val av species och bestämdhetsform i ett test 
för finska grundskolelever 

Eeva-Liisa Järvinen 

Inledning 
Species i svenskan är ett komplext fenomen både vad gäller betydelse och 
form. Att avgöra om en substantivfras har definit eller indefinit betydelse är 
bara det första – och ofta det lättaste – steget för en inlärare, när han skall 
bilda substantivfrasens bestämdhetsform. Svenskans speciesangivning är 
mycket invecklat: förutom substantivets form måste inläraren ta hänsyn till 
artiklarnas genus- och numerusformer och avgöra om det eventuella 
adjektivattributet skall böjas i genus, numerus eller species. Om substantiv-
frasen dessutom innehåller pronominella attribut, skall inläraren känna till 
hur dessa påverkar substantivets och adjektivets former (SAG 1:229; SAG 
2:96–112, 219–220, 301–314, 406–412; SAG 3:160–161, 163–166, 169–
170, 175–176, se också tabellen i Järvinen 2008:188). 

Det har ofta konstaterats att den svenska speciesangivningen och det 
svenska artikelbruket bereder svårigheter för alla som lär sig svenska som 
andraspråk oberoende av inlärarens modersmål (Wijk-Andersson 1994:380). 
Eftersom finskan saknar en obligatorisk, enhetlig speciesmarkering är det 
svårt för finnar att förknippa betydelseskillnader med artiklar och böjnings-
ändelser. Svårigheterna är naturligtvis störst i början av inlärningen, men 
vissa kontexter bereder svårigheter till och med för annars mycket 
avancerade inlärare. 

Jag undersöker i min doktorsavhandling, som ingår i det av Svenska 
Litteratursällskapet i Finland finansierade projektet På väg mot kommunika-
tiv kompetens: tillägnandet av svenskans struktur hos finska inlärare, hur 
finskspråkiga grundskolelever tillägnar sig speciesangivningen och artikel-
bruket i svenskan under årskurserna 7–9, dvs. i åldern 13–15 år. I denna 
artikel koncentrerar jag mig på en del av mitt material, nämligen på ett test 
som jag utarbetat själv och som informanterna (n = 103) gjort i slutet av 
höstterminen i årskurs 9, dvs. efter två och ett halvt års svenskinlärning.1 
Testet består av 27 satser där informanterna skulle välja det rätta alternativet 
av två substantivfraser med olika species eller form. Dessutom motiverade 

                          
1 Materialet beskrivs i detalj i Paavilainen m.fl. 2009:149–151. 
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informanterna sina val på finska. Frågor som jag hoppades få svar på med 
hjälp av testet är följande: 
 

− Vilka fraser/frastyper är lättast/svårast? 
− Hur motiverar informanterna sina val? Ger de explicita grammatikregler 

eller litar de på sina implicita kunskaper i svenskan? (Se t.ex. Han & Ellis 
1998:5.) 

− Vilka fenomen är lättast att förklara med regler? 
− Finns det något samband mellan val av korrekt form och korrekt 

motivering? 
 

Testet koncentrerar sig på de mest centrala fenomenen i speciesangiv-
ningen och artikelbruket (exemplen från testet inom parentes, se också tabell 
1). I en del fraser är det fråga om direkt anafor (t.ex. Jag köpte en dator och 
en Dvd-spelare. Datorn/En dator gick genast sönder), direkt deixis (t.ex. En 
sol/Solen skiner i dag), indirekt anafor (t.ex. Pappa köpte en bil. En 
motor/Motorn gick genast sönder), indefinit betydelse (t.ex. Island är en 
ö/ön mitt i Atlanten), svagt referentiell betydelse (t.ex. Spelar du fiol/fiolen), 
dubbel bestämdhet (t.ex. Den gamla mannen/Den gammal mannen är min 
morfar) samt bruket av obestämd eller bestämd form i substantivfraser med 
possessiva attribut och genitivattribut (t.ex. Vad tycker du om ditt rum/ditt 
rummet?, Har din gamla tv/gammal tv gått sönder?). Grammatiktermino-
login följer Svenska Akademiens grammatik (se SAG 1:229; SAG 2:96–112, 
219–220, 301–314, 406–412; SAG 3:160–161, 163–166, 169–170, 175–
176). 15 av fraserna berör val av rätt species (dvs. betydelse) medan 12 berör 
formella aspekter i speciesangivningen. Det är viktigt att notera att jag 
behandlar fraserna med dubbel bestämdhet och possessiv- och genitivattribut 
ur formens, inte ur betydelsens synvinkel. Därför behandlar jag dem separata 
från fraser med deixis och anafor. I det följande behandlar jag först fraserna 
med val av species och sedan fraser som innebär val av rätt form. 

Jag har analyserat testresultaten genom att mata in dem i statistikpro-
grammet SPSS. Eftersom formvalen innebär val mellan två alternativ finns 
det två möjliga svar, dvs. rätt och fel. Motiveringarna informanterna gett har 
jag indelat i tre kategorier: ”rätt regel”, ”fel regel” och ”ingen regel”. Den 
sistnämnda kategorin innefattar både intuitiva svar (t.ex. ”Det låter helt 
enkelt bättre så”) och de fall där informanten helt låtit bli att svara, eftersom 
det väsentliga i dessa motiveringar är att informanterna gjort sina formval 
utgående från sin implicita kunskap. 
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Tabell 1. Korrekthetsprocenten i testet (andelen korrekta val, de undersökta fraserna 
är kursiverade) 

Fras Frastyp Antal % 

Talar du svenska/svenskan? svagt referentiell betydelse 98/102* 96 
Vad gör du efter en skola/skolan i dag? direkt deixis 95/103 92 
Jag köpte en dator och en Dvd-spelare. 
Datorn/En dator gick genast sönder. 

direkt anafor 90/102 88 

En sol/Solen skiner i dag. direkt deixis 89/103 86 
När kommer din bror/din brodern 
tillbaka? 

possessivattribut 85/103 83 

Matias och hans kompis/hans kompisen 
leker på gården. 

possessivattribut 81/102 79 

Pappa är på ett jobb/jobbet. direkt deixis 74/102 73 
Jag hade fem kompisar hos mig i går. De 
satt på ett golv/golvet. 

direkt deixis 73/102 72 

Island är en ö/ön mitt i Atlanten. indefinit betydelse 73/103 71 
Vad tycker du om ditt rum/ditt rummet? possessivattribut 72/102 71 
Vem är din bästa vän/din bästa vännen? possessivattribut 71/103 69 
Pappa köpte en bil. En motor/Motorn 
gick genast sönder. 

indirekt anafor 66/102 65 

Det finns fyra musiker/fyra musikerna i 
bandet. 

indefinit betydelse 63/102 62 

Matias och Lasse äter Lasses 
smörgåsar/Lasses smörgåsarna. 

genitivattribut 62/103 60 

Jag har tre böcker/tre böckerna om 
indianer. 

indefinit betydelse 61/102 60 

Den snygg flicka/Den snygga flickan är 
min flickvän. 

dubbel bestämdhet 59/100 59 

Den röda väskan/den röda väska är min. dubbel bestämdhet 60/103 58 
Min mormor spelade gärna kort/korten. svagt referentiell betydelse 58/103 56 
Spelar du fiol/fiolen? svagt referentiell betydelse 55/101 54 
De var på marknad. De kunde inte gå i 
trängsel/trängseln. 

indirekt anafor 55/102 54 

Har din gamla tv/din gammal tv gått 
sönder? 

possessivattribut 55/102 54 

Den gamla mannen/Den gammal 
mannen är min morfar. 

dubbel bestämdhet 54/102 53 

Åker du gärna buss/bussen? svagt referentiell betydelse 53/102 52 
Det stora huset/Det stora hus är 
stadshuset. 

dubbel bestämdhet 53/103 52 

Jag har ont i huvud/huvudet. direkt deixis 52/103 51 
De smutsiga väggarna/de smutsiga 
väggar ser trista ut. 

dubbel bestämdhet 38/102 37 

Hon är lärare/en lärare. svagt referentiell betydelse 32/102 32 

* Antalet informanter som deltog i testet var 103, men i vissa fall hade några informanter 
låtit bli att svara 
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Val av form 
Resultaten sammanfattas i tabell 1. Bland de lättaste fraserna finns många 
olika frastyper:2 svagt referentiell betydelse (Talar du svenska/svenskan 96), 
direkt anafor (Jag köpte en dator och en Dvd-spelare. Datorn/En dator gick 
genast sönder, 88), deiktisk bestämdhet (Vad gör du efter en skola/skolan, 
En sol/Solen skiner 86, Pappa är på ett jobb/jobbet 73, De satt på ett 
golv/golvet 72) och possessiva attribut (din bror/din brodern 83, hans kom-
pis/hans kompisen 79, ditt rum/ditt rummet 71). Dessa fraser är relativt enkla 
och förekommer i inlärarsvenskan redan på en tidig nivå (jämför Axelsson 
1994:35). Gemensamt för alla dessa är också att de kan kallas för ”klassiker i 
finska läromedel”, dvs. dessa frastyper förekommer ofta i läroböckerna. 
Dessutom är de högfrekventa i målspråket. 

Substantivfraser med svagt referentiell betydelse 

Korrekthetsprocenten (se tabell 1) varierar mellan 96 och 32, och både den 
lättaste och den svåraste frasen i testet handlar om svagt referentiell 
betydelse. Den lättaste frasen i testet var tala svenska. Frasen är strukturellt 
enkel, den innehåller ingen speciesböjning och den lärs ut mycket tidigt och 
upprepas ofta i klassrumsspråket, varför många inlärare troligen har lärt den 
som helfras. Den svåraste frasen däremot innehåller en yrkesbeteckning i 
predikativ ställning: Hon är lärare. Upp till 68 procent av informanterna 
ville förse substantivet med obestämd artikel, troligen efter engelskans 
modell. Också det faktum att svenskan har artikel om frasen också innehåller 
ett adjektivattribut (t.ex. Hon är en bra lärare) har kunnat spela in. Dess-
utom är lärare ett individuativt begrepp och sådana får oftast artikel i 
svenskan. En möjlig förklaring är också att den sistnämnda frasen innebär 
val mellan ett naket substantiv och ett substantiv med obestämd artikel, 
medan det i de andra fallen gällde att välja mellan ett naket substantiv och ett 
substantiv i bestämd form. Med andra ord gäller valet i Hon är lärare form: i 
andra fraser med svagt referentiell betydelse skall man välja rätt species. 

Många informanter har också problem med andra, relativt högfrekventa 
konstruktioner. I fraser som spela kort/korten, spela fiol/fiolen och åka buss/ 
bussen är korrekthetsprocenten mellan 56 och 52, dvs. nästan hälften av 
informanterna har valt bestämd form. Många informanter konstaterar i sina 
motiveringar att dessa substantivfraser syftar på en viss referent. En möjlig 
förklaring till skillnaderna i korrekthetsprocenten mellan fraser av typen tala 
svenska och andra fraser med svagt referentiell betydelse är det faktum att 
svenska är ett dividuativt substantiv medan de andra (ett kort, en fiol, en 
buss) är individuativa: informanterna förknippar antagligen artikellösheten 
mer naturligt med oräknebara ord. Det är också intressant att spela kort och 

                          
2 Siffran efter exemplen anger hur många procent av informanterna som valde rätt 
alternativ i testet. 
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spela fiol har relativt låga korrekthetsprocent, eftersom informanterna fr.o.m. 
årskurs sju använt formellt sett identiska uttryck som spela gitarr/piano och 
spela dataspel/fotboll/ishockey i sina uppsatser. Dessa uttryck har kanske 
lärts in som helfraser men en del av informanterna tycks ännu inte ha börjat 
segmentera dem, dvs. använda delar av uttrycken i nya sammanhang (se t.ex. 
Myles, Hooper & Mitchell 1998:325–236). 

Substantivfraser med definit betydelse 

Tre fraser i testet är anaforiska och i en av dessa är anaforen direkt och i två 
indirekt. I direkt anafor är det fråga om en referent som är unikt identifierbar 
på grund av att den redan etablerats språkligt i det textuella rummet, t.ex. 
Jag såg en konstig hund. Den/Hunden hade ingen svans. Den anaforiska 
definita substantivfrasen implicerar alltså all den information som getts 
tidigare i samma text om samma referent. I indirekt anafor (se nedan) identi-
fieras referenten tack vare dess unika relation till något annat som redan eta-
blerats i det textuella rummet. (SAG 3:156.) Direkt anafor är relativt sällsynt 
eftersom man vanligen använder pronomen för att undvika upprepning av ett 
och samma substantiv (se t.ex. SAG 3:163–164 och Wijk-Andersson 
1994:381). Direkt anafor används dock om referensen annars inte entydigt 
framgår (SAG 2:304, SAG 3:163, Ekerot 1995:167), något som gäller den 
aktuella testmeningen.  

Finska läromedel framhäver kraftigt den direkta anaforen på bekostnad av 
den indirekta anaforen, något som också syns i materialet: upp till 88 procent 
av informanterna valde rätt form vid direkt anafor medan bara 65 procent 
respektive 54 procent av informanterna valde den rätta form i fråga om 
indirekt anafor: (Pappa köpte en bil. En motor/Motorn gick genast sönder 
respektive De var på marknaden. De kunde inte gå i trängsel/trängseln). 
Skillnaden mellan korrekthetsprocenten mellan medeltalet i fråga om in-
direkt anafor och direkt anafor, är statistiskt signifikant (p = 0,000). En möj-
lig förklaring till den lägsta korrekthetsprocenten är det faktum att själva 
ordet trängsel var främmande för informanterna och de var ovilliga att böja 
det. 22 procent av informanterna som valde den rätta formen i den först-
nämnda frasen kunde motivera sitt val genom att säga att det var fråga om 
motorn i den bil som det talas om. Å andra sidan motiverade 21 procent av 
informanterna sitt (felaktiga) val genom att konstatera att motorn inte nämnts 
tidigare i texten. De kunde inte gå i trängsel/trängseln förklarades allra 
oftast i testet inte med någon regel. 

Deiktisk bestämdhet innebär att referenten är unikt identifierbar på grund 
av den utomspråkliga kontexten (SAG 3:155–156, 159–160). Eftersom med-
delandets sändare och mottagare har en gemensam föreställningsvärld kan 
substantivet förekomma i bestämd form trots att det inte nämnts tidigare 
(Hellberg 1987:35). Korrekthetsprocenten i fråga om deiktisk bestämdhet 
varierar mellan 92 och 51. Den lättaste frasen var Vad gör du efter en 
skola/skolan i dag. De andra procenttalen var 86 (En sol/Solen skiner i dag), 
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73 (Pappa är på ett jobb/jobbet), 72 (Jag hade fem kompisar hos mig i går. 
De satt på ett golv/golvet och) och 51 (Jag har ont i huvud/huvudet). 

Efter skolan och solen skiner upprepas ofta i läromedel, varför det är för-
väntat att de är bekanta för majoriteten av informanterna. Dessutom är solen 
och skolan allmänt kända begrepp som informanterna troligen oftast sett i 
bestämd form. I båda fallen finns det visserligen även informanter som anser 
att referenten nämns för första gången och därför anser att obestämd form är 
den korrekta. Korrekthetsprocenten är relativt hög också i fråga om på golvet 
och på jobbet, men överanvändning av obestämd form är vanligare, eftersom 
substantivet enligt informanterna inte nämnts tidigare. Dessa resultat tyder – 
tillsammans med det som jag ovan konstaterat om indirekt anafor – på att 
flera inlärare anser att en substantivfras inte kan vara bestämd om den inte 
nämnts tidigare i texten. Några enstaka informanter tycks dessutom tro att de 
bestämda formerna är pluralformer och därför inkorrekta i sammanhanget.  

Även om ont i huvudet är ett uttryck som förekommer i läromedlen är 
dess korrekthetsprocent mycket låg. Få informanter har motiverat sitt form-
val med en regel, men den vanligaste motiveringen är att huvudet är en 
pluralform. 

Substantivfraser med indefinit betydelse 

Korrekthetsprocenten för Island är en ö/ön mitt i Atlanten var 71 och satsen 
stod på en delad nionde plats bland de lättaste fraserna. Den avviker i viss 
mån från de nio fraser som jag kallar ”klassiker i finska läromedel”. Obe-
stämd artikel anses i äldre undersökningar vara relativt krävande att tillägna 
sig: t.ex. Axelsson konstaterar att finskspråkiga svenskinlärare vanligen lär 
sig bestämdhetsändelsen före obestämd artikel. (Axelsson 1994:99–101). Jag 
antar att informanterna här uppfattat en som räkneord, dvs. att Island är en av 
de öar som ligger i Atlanten. Korrekthetsprocenten i fråga om obestämda 
pluralformer (Det finns fyra musiker/fyra musikerna i bandet, Jag har tre 
böcker/tre böckerna om indianer) är 62 respektive 60. Flera informanter har 
i fråga om den första frasen kommenterat att substantivet måste stå i pluralis. 
Eftersom obestämd pluralis i detta fall ser likadan ut som obestämd singu-
laris har 31 procent av informanterna valt formen med bestämdhetsändelse. I 
tre böcker om indianer har däremot en del av informanterna motiverat valet 
av bestämd form med det faktum att frasen innehåller en prepositionsfras 
som gör den definit. 

Substantivfraser med possessiv- och genitivattribut 

Ett intressant fenomen i materialet är fraser med possessiv- och genitiv-
attribut. Båda attributstyperna följer samma regel, dvs. substantivet står i 
obestämd form och det eventuella adjektivattributet i bestämd form. Det syns 
emellertid en intressant skillnad i materialet: substantivfraser med ett 
possessivt pronomen som attribut tycks vara lättare än de fraser som har ett 
namn i genitiv som attribut. Fraserna din bror/din brodern och hans kompis/ 
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kompisen har båda en hög korrekthetsprocent, 83 respektive 79, och även ditt 
rum/ditt rummet är korrekt i 71 procent av fallen. Korrekthetsprocenten i 
samband med testets enda fras med genitivattribut Lasses smörgåsar/Lasses 
smörgåsarna är betydligt lägre, 60. Skillnaden är tydlig, men emellertid inte 
statistiskt signifikant (p = 0,008). 

Det finns två fraser med både possessivt pronomen och adjektivattribut i 
testet: Av dessa visade sig din bästa vän/din bästa vännen vara något lättare 
än din gamla tv/din gammal tv (korrekthetsprocenten 69 respektive 54). En 
möjlig förklaring är att min/din bästa vän är en helfras som ofta förekommer 
i läromedel. Det är också möjligt att det var lättare för informanterna att 
välja rätt substantivform (vän) än rätt adjektivform (gamla) i samband med 
ett possessivattribut. 

Substantivfraser med dubbel bestämdhet 

Monica Axelsson konstaterade på 90-talet att den dubbla bestämdheten, dvs. 
frastypen som innehåller både bestämd artikel och adjektivets och sub-
stantivets bestämda form, är den svåraste substantivfrastypen för svensk-
inlärare oberoende av förstaspråket (Axelsson 1994:99). Dubbel bestämdhet 
visade sig genomgående vara svår också för informanterna i mitt test: 
korrekthetsprocenten var som högst 59 och som lägst 37.  

Överraskande nog behärskade informanterna bäst (korrekthetsprocenten 
59) frasen där det gäller att ta hänsyn till både substantivet och adjektivet 
(Den snygg flicka/Den snygga flickan) eller bara substantivet (Den röda 
väskan/ Den röda väska är min) Korrekthetsprocenten var 59 respektive 58. 
I en fras där det gällde att välja den rätta formen av ett substantiv i neutrum 
(Det stora huset/Det stora hus är stadshuset) var korrekthetsprocenten 52. I 
en fras där informanterna väljer en rätt form av adjektivet (Den gamla 
mannen/Den gammal mannen är min morfar) är korrekthetsprocenten 53 
(jämför med possessiv- och genitivattribut ovan). 

Det svåraste fallet av dubbel bestämdhet var frasen där substantivet stod i 
pluralis (De smutsiga väggarna/De smutsiga väggar ser trista ut). Den låga 
korrekthetsprocenten (37 procent) kan bero på att strukturen är relativt 
komplex: i den korrekta formen har substantivet två olika ändelser. 

Om motiveringarna 
Ett genomgående drag i motiveringarna är att informanterna oftast inte 
motiverar sina val med regler. I 26 av alla 27 fraserna i testet har minst 50 
procent av informanterna inte motiverat sitt val. De har vanligen hänvisat till 
sin intuition och konstaterat att det ena alternativet låter bättre än det andra, 
alternativt låtit bli att svara. 

Den absolut lättaste frasen att motivera var ”klassikern” Jag köpte en 
dator och en Dvd-spelare. Datorn gick genast sönder, som 59 procent av 
informanterna kunde förklara rätt. Den vanligaste motiveringen var skol-



162 Svenskans beskrivning 30 

boksregeln ”datorn har nämnts redan tidigare”. Också Solen skiner var lätt 
att förklara med en regel (”det finns bara en sol”, 42 procent av alla motiver-
ingarna). Dessa hör också till de fraser där informanterna bäst kunde välja 
den rätta formen och som sällan motiverades fel (3 respektive 9 procent). I 
allmänhet är motiveringar med rätt regel sällsynta, vilket tyder på att explicit 
språkkännedom befinner sig på rätt låg nivå hos majoriteten av inform-
anterna. I största delen av fallen ligger andelen motiveringar med korrekt 
regel mellan 15 och 3 procent. 

 

Den fras som oftast förklarades fel (36 procent av motiveringarna) var en 
av fraserna med possessivattribut (ditt rum). De som gett fel förklaring hade 
också valt fel form (dvs. ditt rummet) och förklarat att det var fråga om ett 
visst rum, varför substantivet måste ha bestämd form. Detta återspeglar 
problemet med att göra skillnad mellan definit betydelse och bestämd form. 

De två fraserna med ett possessivt pronomen och ett adjektivattribut för-
klarades mest sällan med en regel: (78 respektive 76 procent av motiver-
ingarna innehöll ingen regel). Bara 5 procent av informanterna gav den 
korrekta regeln i dessa fraser, och 17 procent respektive 19 procent gav fel 
regel, varför det ser ut som om regeln var okänd för en mycket stor del av 
informanterna. Den vanligaste felaktiga förklaringen hos informanter (i fråga 
om Har din gamla TV/din gammal TV gått sönder) var att frasen är i 
singularis, vilket visar att a-formen som bestämd form inte var bekant för de 
flesta av mina informanter. Informanterna har felaktigt valt formen den 
gammal mannen av samma orsak. 

Om sambandet mellan val av form och motiveringarna 
Jag har undersökt sambandet mellan behärskningen av regler och förmågan 
att välja den rätta formen genom att korstabulera svaren och motiveringarna 
med rätt respektive fel regel i SPSS. Resultaten visar att sambandet är 
signifikant (p<0,05) i fråga om 25 fraser. Jag måste ändå påpeka att bara en 
minoritet av informanterna motiverade sina val av form med regler. 

Sambandet mellan rätt formval och korrekt regel syns tydligast i Jag 
köpte en dator och en Dvd-spelare. Datorn gick genast sönder och i Solen 
skiner i dag: 95 respektive 84 procent av de informanter som motiverat sitt 
val hade valt den rätta formen och motiverat den med den rätta regeln. 
Andelen informanter som valt den rätta formen och motiverat den med den 
rätta regeln var över 50 procent också i efter skolan och Pappa köpte en bil. 
Motorn gick genast sönder. Å andra sidan finns det också ett samband 
mellan ett felaktigt val av form och en felaktig motivering. Detta är fallet i 
samband med flera fraser med possessiv- eller genitivattribut, dvs. ditt rum, 
din gamla tv och Lasses smörgåsar. De som valt bestämd form av substan-
tivet motiverade detta med att frasen hade bestämd betydelse. Adjektivets 
grundform (gammal) motiverades med att frasen inte står i pluralis. 
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Intressant nog förekommer det gott om fall där informanten motiverar sitt 
val felaktigt men ändå väljer rätt form: i nio fraser av 27 är ”rätt form, fel 
regel”-kombinationen den vanligaste. Allra vanligast är det i de fall där 
substantivet är rektion i en prepositionsfras (på golvet, på jobbet, i trängseln, 
i huvudet), där den vanligaste felaktiga motiveringen var att substantivet 
skall stå i bestämd form efter en preposition. Denna ”regel” förekommer ofta 
i finska skolgrammatikor. Andra fraser där informanterna ofta hade rätt form 
men fel regel är bl.a. hans kompis, din bror och din bästa vän. I fråga om de 
andra fraserna var ”X nämns för första gången” en vanlig motivering, vilket 
visar att informanterna tillägnat sig läroböckernas vanligaste förklaring för 
bestämd form, dvs. att den används när substantivet nämnts tidigare i samma 
text. Substantivets bestämda former uppfattades också ofta som 
pluralformer. 

Till slut 
Jag har i denna artikel presenterat ett test som belyser finska niondeklassares 
förmåga att välja rätta bestämdhetsformer och motivera sina val på finska. 
Det blir intressant att se om de tendenser som kommit fram i detta test också 
kan konstateras i det fritt producerade material som jag samlat in av samma 
informanter. 

Ett centralt resultat är att majoriteten av informanterna inte kan motivera 
sitt val av form med någon grammatisk regel. De konstaterar oftast att den 
ena formen låter bättre, dvs. de använder sin implicita kunskap i svenska. 
Det är mycket vanligt att de väljer rätt form men förklarar valet av form med 
en felaktig regel. Det är naturligtvis inte nödvändigt att explicit kunna 
grammatiska regler för att kunna kommunicera på ett främmande språk. 
Målet för undervisningen i svenska är inte heller att lära sig explicita 
grammatiska regler utan att kunna tala och skriva relativt korrekt svenska i 
olika slag av kommunikationssituationer. Den explicita grammatiska kun-
skapen är dock ett viktigt stöd för de flesta elever på vägen mot en kommu-
nikativ kompetens i svenskan. 
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Prosodin i frågeordsfrågor i finlandssvenskan 

Mikko Kuronen & Kari Leinonen 

Bakgrund 
Det finlandssvenska talet verkar rytmiskt sett på något sätt korthugget eller 
hackigt jämfört med det sverigesvenska talet. Denna egenskap har redan 
noterats av Pipping (1894) och Bergroth (1924) men först på 1990-talet har 
man börjat med mera utförliga fonetiska undersökningar om vad det kort-
huggna, hackiga intrycket av talad finlandssvenska kan bero på. Leinonen, 
Vihanta & Pitkänen (1990) jämförde finlandssvensk rytm med sverigesvensk 
rytm i uppläst och spontant tal. De fonetiska parametrar som studerades 
närmare var A0 (grundtonsamplitud), F0 (grundtonshöjd) och duration. För 
det första försökte forskarna utreda hur dessa parametrar användes för att 
markera betonade och obetonade stavelser och för det andra hur växlingen 
mellan betonade och obetonade stavelser påverkade rytmen i dessa två 
svenska varieteter. Följande resultat kan noteras: 
 

− Alla de semantiskt viktiga orden, dvs. de normalt betonbara orden, 
bevarar ofta sin lexikala betoning i finlandssvenska satser, medan det i 
rikssvenskan är vanligt att bara det för uttrycket semantiskt viktigaste 
ordet bibehåller sin lexikala betoning och alla andra ord uttalas som 
obetonade. 

− Betoningsgrupperna blir sålunda korta i finlandssvenskan med normalt 
två eller tre obetonade stavelser mellan de betonade stavelserna och långa 
i rikssvenskan med ända upp till åtta obetonade stavelser mellan de 
betonade stavelserna. 

− Graden av reduktion utanför en fokuserad stavelse är i rikssvenskan 
betydligt kraftigare än i finlandssvenskan, vilket gör att skillnaden mellan 
satsbetonad, huvudbetonad och obetonad stavelse är avsevärt större i 
rikssvenskan än i finlandssvenskan. Finlandssvensk rytm verkar sålunda 
jämnare än rikssvensk rytm. 

− Ett vanligt finlandssvenskt rytmiskt mönster är att betoningen ligger åt 
vänster i satsen, medan rikssvenskt mönster oftast är det motsatta så att 
början av en talsats bara har obetonade stavelser och tyngden läggs mot 
slutet av satsen. 

 
Vad gäller de fonetiska parametrarna visade det sig att duration och F0 

var de viktigaste för betoning i rikssvenska och A0 och F0 i finlandssvenska. 
Den största skillnaden mellan varieteterna är att längden inte korrelerar med 
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betoning i finlandssvenska. De betonade stavelserna kan med andra ord vara 
antingen långa såsom i rikssvenska eller också korta, medan de obetonade 
stavelserna kan vara korta såsom i rikssvenska men också långa. Det fin-
landssvenska systemet är i detta avseende identiskt med det finska systemet 
(Suomi, Toivanen & Ylitalo 2006:219 ff.). 

Kuronen & Leinonen (2008) har forskat vidare i finlandssvensk sats-
prosodi och noterar därutöver följande drag: 
 

− Korta takter gör att finlandssvenska är mer isokronisk än rikssvenska. 
− Såväl F0- som A0-förändringar i finlandssvenska är ofta abrupta, 

speciellt nedgångarna är snabba och kraftiga. 
− Pauser, avbrott i fonationen och hårda ansatser är mer frekvent före-

kommande i finlandssvenska än i rikssvenska. 
− Bindning speciellt i obetonade sekvenser är svagare i finlandssvenska. 
− Transitionerna är kortare och skarpare i finlandssvenska än i rikssvenska. 
 

Figur 1 visar ett exempel på typisk finlandssvensk satsprosodi. Kurvan 
återger melodiförloppet (F0). Bilden visar typiska finlandssvenska drag vad 
gäller abrupta och branta F0-förändringar. Takterna är korta och prominens-
erna starka och många. Tendensen till isokroni framgår tydligt av figuren. 
 

 
Figur 1. Finlandssvensk kvinnlig talare. Fritt radiotal: Det har ju aldrig förverkligats 
och det borde ju följas upp. I figuren är de betonade stavelserna markerade med stora 
bokstäver. Analysen har gjorts med programmet Praat (Boersma & Weenink 2009) 
 

I denna artikel redogör vi för en detaljstudie över finlandssvensk sats-
prosodi, dvs. hur prosodin ser ut i finlandssvenska frågeordsfrågor. Vi har 
jämfört finlandssvenska frågeordsfrågor med finlandssvenska påstående-
satser. Därtill har vi gjort jämförelser med motsvarande satser i rikssvenska 
och finska. Med finlandssvenska avses här det finlandssvenska standard-
språket och med rikssvenska det rikssvenska eller sverigesvenska standard-
språket (Leinonen 2004:21–23). Våra främsta studieobjekt är: 
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− Börjar man frågan på låga eller på höga frekvenser? Hur ser konturen ut i 
hela satsen? 

− Betonar man kärnledet: Vilken tid kommer du? eller frågeordet: Vilken 
tid kommer du? 

− Har man fler än ett betonat ord i en frågesats? 
− Finns det någon betoning i själva frågefrasen om satsbetoningen kommer 

senare i satsen?  
 

Före själva analyserna ges en översikt över satsintonationen i rikssvenska 
och finska för att kunna bestämma hur finlandssvenskan i detta avseende 
förhåller sig till rikssvenskan och finskan. 

Satsintonationen i rikssvenska 
Sverigesvensk satsprosodi har undersökts i större omfattning än finlands-
svensk satsprosodi. Bland de viktigaste undersökningarna om satsintonation, 
som är det viktigaste prosodiska draget i denna studie, kan nämnas Hadding-
Koch (1961), Gårding (1977), Bruce (1977) och Johansson (1978). Det finns 
språk där intonationen i påstående- och i frågesatser skiljer sig från varandra. 
I många språk är stigande intonation en markör för en frågesats, t.ex. i 
engelskan i syntaktiskt identiska satser You were out last night. – You were 
out last night? Den första satsen tolkas som ett påstående, eftersom intona-
tionen inte stiger i slutet, medan den andra satsen tolkas som en fråga, efter-
som intonationen stiger mot slutet av satsen (Savolainen 2001). I franskan 
kan påståendesatsen och frågesatsen likaså ha samma raka ordföljd, men 
”påståendesatsen har en sluttande F0 som slutar lågt, medan F0 i frågesatsen 
klättrar uppåt med en särskilt markant stigning på den sista stavelsen.” 
(Engstrand 2004:203) I svenskan däremot har man inte kunnat påvisa tydliga 
skillnader mellan påståendesatser och frågesatser: 

I svenska och andra språk markeras vissa typer av frågor med syntaktiska medel 
(t.ex. omvänd ordföljd). Den prosodiska frågesignaleringen är dock inte särskilt 
väl utforskad i svensk fonetik. Det är en komplicerad frågeställning inte minst 
därför att det finns olika typer av frågor som i princip skulle kunna vara för-
knippade med olika prosodiska uttrycksmedel. […] frågeintonation i svenska 
kan konstrueras med hjälp av samma prosodiska medel som används för fokus-
ering och emfas i påståendesatser. (Engstrand 2004:200–203) 

 
Detta kan illustreras med en strukturellt likadan påståendesats och frågesats, 
uttalade av samma person (se figurerna 2 och 3). 

Satsintonationen i finska 
Man brukar utgå ifrån att intonationen i normalt betonade finska påstående-
satser består av en rad långsamt sluttande betonade stavelser. Detta kan 
illustreras med figur 4 (Suni & Vainio 2006). 
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Figur 2. Rikssvensk kvinnlig talare, isolerad talsats, F0-kurva: Tänker du göra några 
färder i sommar? (Praat) 
 

 
Figur 3. Rikssvensk kvinnlig talare, isolerad talsats, F0-kurva: Han spelar puka har 
jag hört. (Praat) 
 

 
Figur 4. Finsk kvinnlig talare: Pohtikaamme (låt oss dryfta) hetki (en stund) 
kehittyneen (det utvecklade) maailmanlaajuisen (världsomfattande) tuotanto-
koneiston (produktionsmaskineriets) luonnetta (natur) 
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Den första stavelsen i det sista ordet i satsen kan dock ha en intonations-
topp, som i så fall är en markör för en ny väsentlig information, se figur 5 
(efter Karlsson 1983).  

I finskan anses själva konturen i intonationskurvan vara identisk i påstå-
endesatser och frågesatser. Man utgår m.a.o. från att finskan inte har någon 
separat frågeintonation, eftersom melodin sjunker i slutet av en frågesats på 
samma sätt som i slutet av en påståendesats. En liten skillnad utgörs av att 
man kan börja frågesatser på högre frekvenser och längre hålla sig på högre 
frekvenser (Vihanta 1990:210, se också figur 6). Intonationskurvan visar en 
brantare sluttning mot slutet av satsen. 

 

Figur 5. Intonationskurvor i finska påståendesatser: I morgon åker Pekka till 
Helsingfors. I kväll går jag på restaurang för att dansa. 
 

 
Figur 6. Satsintonationskurvor i finska. Kurva 1 illustrerar intonationen i frågesatser 
(Kommer du till jobbet redan i morgon? När kommer du hit?) och kurva 2 intona-
tionen i påståendesatser (Igår gick jag och köpte skor. Ute verkar det regna.). Källa: 
Savolainen (2001) 
 

I finskan markeras en fråga i första hand inte med intonation utan med 
morfologiska medel som t.ex. med frågeord eller med frågesuffixet -ko/-kö. 
(Savolainen 2001). Typisk prosodi i en finsk frågesats, hämtad från autent-
iskt tal, kan illustreras med figur 7. Intonationstoppen är mycket hög och 
faller på andra stavelsen i första ordet. Därefter sjunker intonationen stegvis 
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mot slutet av satsen. Man kan även notera att grundtonskurvan (F0) och 
intensitets- eller amplitudkurvan (A0) följer varandra – frånsett satsens 
början. Det är typiskt i finskan att betoningen normalt görs genom att öka 
aktiviteten i utandningsmusklerna. Då ökar lufttrycket och därmed intensi-
teten (amplituden), vilket automatiskt även ökar stämläpparnas svängnings-
frekvens (F0) (Vihanta 1990:211). 

 
Figur 7. Finsk kvinnlig talare: Osaatko sinä varmasti sinne? (Hittar du säkert dit?) 
Övre kurva anger F0, undre kurva A0. Figuren har gjorts med Intelligent Speech 
Analyser (ISA, ett analysprogram utvecklat av civ.ing. Raimo Toivonen, Pitch-
systems). Källa: Vihanta (1990). 

Satsintonationen i finlandssvenska 
Bergroth fäste sig vid vissa typiska drag i finlandssvensk satsprosodi, 
speciellt vid intonationen, redan på 1920-talet. Han påpekar att intonationen 
jämt och ständigt går upp och ner i finlandssvenskt ledigt tal, vilket kan 
tolkas så att det finns fler betonade ord i en sats och att takterna är kortare, 
medan man i rikssvenskan flyter fram på en och samma frekvens och gör en 
ändring i intonationen bara på de betonade ställena. Det finns således färre 
betonade ställen i rikssvenskan och takterna är längre. Bergroth formulerar 
sig på följande sätt: 

Den högsvenska lediga konversationsfrasen flyter i regel fram på en ton, med 
skarpt avsteg endast för de logiskt betonade ordens accentstavelse; det vardag-
liga finländska talet åter har i sin sävlighet ofta en vaggande gång, rör sig ide-
ligen upp och ned. För att taga ett exempel: frasen ”ja men dä´ väl inte jág som 
ska göra dé” uttalas av rikssvensken på följande sätt: 

 
Av finländaren uttalas det däremot ofta så: 

 
Det finländska talet har ett visst tycke av den ljudserie som framkallas av ved-
huggarens såg. (Bergroth 1924:86)  
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Markeringen av den rikssvenska intonationen är mindre lyckad, eftersom de 
betonade ställena i rikssvenskan självfallet brukar ha högre och inte lägre 
frekvens såsom i Bergroths beskrivning. En bättre beskrivning skulle ha 
varit: 
 

 
 
Vidare är tonhöjdsfallet enligt Bergroth brantare i finlandssvenskan än i riks-
svenskan (= högsvenskan) då han med musiktermer konstaterar att ”I hög-
svenskan plägar intervallen mellan högtonig och lågtonig stavelse i ord med 
akut accent angivas som en ters, i finlandssvenskan åter som en septima” 
(Bergroth 1924:85). Bergroth menar därtill att sänkningen av tonen gäller 
hela den betonade stavelsen men att man i finlandssvenskan även hör ett 
uttal där tonen först stiger på den betonade stavelsen, speciellt om den har 
lång vokal, och sedan börjar falla. Denna s.k. cirkumflekterande accent anser 
han ha en starkt vulgär och oskön klang. ”Denna egenhet utmärker särskilt 
talet i vissa trakter av vårt land (’finsksvenskan’ i det inre av landet och, med 
något annan karaktär, vasadialekten).” (Bergroth 1924:86). Uttalsläran har 
en didaktiskt normerande karaktär och därför påpekar Bergroth att i vårdat 
finlandssvenskt tal ”stämtonen får ej sjunka för mycket i icke-huvudtonig 
slutstavelse; talet får ej antaga en regelbundet vaggande gång.” (Bergroth 
1924:87). Även om Bergroths iakttagelser är gamla och baseras på hörsel-
intryck, överensstämmer de mycket bra med senare akustiska studier i 
finlandssvensk satsprosodi (jämför t.ex. Leinonen, Vihanta & Pitkänen 1990 
samt Kuronen & Leinonen 2008).  

Prosodin i frågeordsfrågor i finlandssvenska 
I det följande ska vi på grundval av empiriskt material beskriva prosodin i 
finlandssvenska frågeordsfraser och frågesatser. Materialet består dels av 
ledigt radiotal (både manliga och kvinnliga talare, Rundradions kanal Radio 
Vega), dels av isolerade talsatser. Talarna kan anses ha standardfinlands-
svenskt uttal (om detta se Leinonen 2004:21). Ca 10 personers uttal av totalt 
50 frågor har analyserats akustiskt och bedömts perceptoriskt av författarna.  

Resultaten visar att det normala mönstret i finlandssvenska frågeords-
fraser är sådant att F0-kurvan faller och att den högsta F0-toppen vanligen 
finns i själva frågeordet. Detta mönster överensstämmer med finskt uttal av 
frågeordsfraser, men skiljer sig från sverigesvenskan där betoningen i denna 
frastyp normalt ligger på nominaldelen av frasen (om frågeledet över huvud 
taget får betoning). I figurerna 8 och 9 visas två typiska intonationskurvor i 
finlandssvenska frågeordsfraser. 

Den högsta F0-toppen i frågefraser återfinns normalt i själva frågeordet 
(figur 8 och 9). Även nominaldelen av frasen får en F0-topp, men denna är 
svagare. F0-förändringarna är abrupta och speciellt F0-fallen snabba och 
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Figur 8. Finlandssvensk manlig talare, radiotal, F0-kurva. Uttal av frasen Vilket 
förhållande. (Praat) 

 

 
Figur 9. Finlandssvensk manlig talare, radiotal. Uttal av frasen På hur pass hög nivå. 
(Praat) 

kraftiga; t.ex. i ordet vilket faller F0 med 80 Hz på ca 100 ms (figur 8). I 
figur 9 är frågefrasen längre och också andra betoningar finns i den; både 
hög och nivå får en klar F0-topp och upplevs som bibetonade. Takterna är 
korta och rytmen korthuggen.  

Vad gäller prosodin i frågeordsfraser i finlandssvenska kan vi på grundval 
av våra analyser konstatera att: 
 

− frågeordet normalt får huvudbetoning i frasen (vilket, se figur 8) 
− kärnledet oftast får bibetoning (förhållande, se figur 8) 
− F0 är högst i frågeordet 
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− ett abrupt F0-fall sker under och efter den huvudbetonade vokalen, samt 
− en svagare F0-topp finns i kärnledet. 
 

I finlandssvenska frågesatser (figur 10 och 11) påträffas samma intonator-
iska och rytmiska drag som vid uttal av frågeordsfraser: F0 är oftast högst i 
början av satsen inte sällan i själva frågeordet, abrupta F0-förändringar med i 
synnerhet branta F0-fall förekommer, det finns flera andra F0-toppar och 
därmed prominenta stavelser i satsen, en sjunkande allmän F0-kontur samt 
en tydlig tendens till isokroni syns.  
 

 
Figur 10. Finlandssv. kvinnlig talare, radiotal, F0-kurva. Uttal av satsen Vilken tycker 
du att är bäst av de här. (Praat)  

 
Figur 11. Finlandssvensk manlig talare, isolerad talsats, F0-kurva. Uttal av satsen 
Hur många kypare har ni här. (Praat) 
 

Vad gäller intonationen är finlandssvenskt och finskt uttal av frågesatser 
likadant åtminstone vad gäller början av satsen (figur 6–11). Finskan har 
dock längre betoningsgrupper (färre prominenta stavelser) och en generellt 
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sett jämnare F0-kurva än finlandssvenska. Rytmen i finska låter sålunda 
mindre hackig (figur 6). Sjunkande F0 mot slutet av satsen präglar både fin-
landssvenska och finska frågesatser med högst F0-topp i början av satsen. I 
rikssvenska (figur 12) påträffas F0-toppen vanligen mot slutet av satsen och 
F0-kurvan är av denna orsak inte på samma sätt fallande som i finlands-
svenska och finska. Själva frågeledet uttalas i rikssvenska normalt utan 
betoning. 
 

 
Figur 12. Rikssvensk kvinnlig talare, isolerad talsats, F0-kurva. Uttal av satsen Hur 
många kypare har ni här. (Praat) 

Sammanfattning 
Vår undersökning visar att följande prosodiska drag är typiska för finlands-
svenska frågeordsfraser och frågesatser: 
 

− abrupta F0- (och A0-)förändringar 
− korta takter (tätt med prominenser) 
− tendens till isokroni 
− sjunkande F0-trend 
− de viktigaste betoningsparametrarna är F0 och A0, längden är inte viktig 

som betoningsparameter.  
 
Dessa drag tillsammans bidrar till det korthuggna, hackiga perceptuella 
intrycket som är karaktäristiskt för finlandssvenska. Dessa drag gäller såväl 
hela frågesatser, frågeordsfraser som t.ex. partikelverbsfraser som fram-
kommit i en tidigare undersökning (Kuronen 2000). Nästan alla av de fin-
landssvenska drag som beskrivits eller nämnts ovan – rytmisk korthugg-
enhet, svagare kvantitativ och kvalitativ reduktion, förekomsten av pauser 
och/eller olika junkturer samt svagare bindning speciellt i obetonade 
sekvenser – bidrar till att göra talet tydligare. Man kan vidare notera att 
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många av dessa drag också är typiska för ett inlärt språk (se t.ex. Archibald 
1997, Trofimovich & Baker 2006 och Rasier & Hiligsmann 2007). Det 
kanske mest typiska intonatoriska draget i L2-prosodi är enligt Rasier & 
Hiligsmann (2007:47–48) just förekomsten av för många F0-toppar i talet 
resulterande i för korta takter och för många betonade stavelser:  

Generally speaking, past research on L2 accentuation has shown that L2 
learners tend to overuse accents in their L2 speech. […] Interestingly, this over-
production of pitch accents in L2 speech has been observed in a wide range of 
interlanguage varieties. […] In fact, L2 learners seem to have much difficulty 
distinguishing between old and new information and therefore tend to empha-
size nearly each word in the utterance. (Rasier & Hiligsmann 2007:47–48) 

 
Att dessa drag av inlärt språk förekommer i standardfinlandssvenska kan 
eventuellt förklaras med att dagens finlandssvenska standardspråk historiskt 
sett har sina rötter i att många av dess talare hade ett annat modersmål innan 
de tillägnade sig svenska. De som bytte språk hade flyttat delvis från 
utlandet, men en hög procent av dem var självfallet finskspråkiga. Den 
centrala förvaltningen började byggas upp i början av 1600-talet, och efter-
som språket för riket, även i Finland, var svenska var det nödvändigt för alla 
tjänstemän inom förvaltningen att kunna svenska. Utvecklingen var snabb, 
och en stor del av dem som talade svenska i Finland hade ett annat moders-
mål från början. Under några generationer skedde en språklig försvenskning 
av de högre sociala skikten i Finland. Där utvecklades ett eget mer eller 
mindre enhetligt gruppspråk, en talad variant av svenska som i fonetiskt 
avseende måste ha karakteriserats av finsk brytning – och eventuellt av andra 
brytningar – och därmed skilt sig från de varianter som talades i Sverige. 
Kontakterna med Sverige på 1600- och 1700-talen kunde av naturliga skäl 
inte ha varit särskilt livliga med den tidens kommunikationer och sverige-
svenska har därför knappast kunnat vara fonetiskt normbildande för det sätt 
man talade svenska i Finland på. Man torde inte heller kunna räkna med 
något väsentligt språkligt inflytande från de finlandssvenska folkmålen; man 
levde ju i ett ståndssamhälle och det naturliga var att de högre skiktens språk 
tillägnades av de lägre klasserna – inte tvärtom. Självklart hade svenskan 
blivit modersmål för många redan under de följande generationerna, och de 
nya talarnas norm har sannolikt baserat sig på den tidigare generationens 
inlärda språk. Ett svenskt standardspråk i Finland hade kommit till. Det 
finska inflytandet över finlandssvenska är starkt än i dag i och med att allt 
fler finlandssvenskar är tvåspråkiga.  
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”Min kompis plejar drums” 
Engelskans inflytande på finska högstadieelevers svenska  

Sinikka Lahtinen 

Inledning  
Eftersom Finland officiellt är tvåspråkigt läser alla finskspråkiga elever 
svenska i skolan. De flesta börjar med detta ämne i grundskolans årskurs 7 
då de i fyra år har läst det första främmande språket, som för ca 90 procent 
av eleverna är engelska. Svenskan kan kallas ett tredjespråk för eleverna, om 
man utgår ifrån Hammarbergs (2007:52) definition där med L3 avses ”ett 
språk som man lär sig eller använder i ett läge där man redan har kunskaper i 
minst ett L2, utöver (ett eller flera) L1.”  

Inverkan av tidigare inlärda språk på inlärningen av L3 är ett aktuellt 
ämne inom forskningen (se närmare t.ex. De Angelis 2007). Termerna tvär-
språkligt inflytande (crosslinguistic influence) och transfer används om feno-
menet i litteraturen och kommer här att användas omväxlande i enlighet med 
Odlin 2003 och Ringbom 2007. Det föreligger många faktorer som kan bidra 
till uppkomsten av tvärspråkligt inflytande. Utifrån tidigare studier har man 
exempelvis konstaterat att den av inlärarna uppfattade likheten mellan 
språken har en effekt: om språken upplevs vara lika, förekommer tvärspråk-
ligt inflytande (se t.ex. Ringbom 2001). Eftersom engelska och svenska är 
besläktade, finns det likheter i ordförrådet vilket kan öka benägenheten för 
transfer från engelska till svenska hos de finskspråkiga högstadieeleverna. 
Färdighetsnivån i L2 och L3 är också av betydelse. Med utgångspunkt i 
tidigare forskning kan man kanske anta att ju större skillnaden är mellan L2-
färdighet och L3-färdighet, desto mer förekommer L2-baserad transfer. 
Eftersom skillnaden mellan högstadieelevers färdighet i engelska (L2) och 
svenska (L3) är stor under den första tiden av inlärningen av svenska, kan 
detta leda till transfer från engelska till svenska.  

Engelskans inflytande på finnars svenska har tidigare undersökts av bl.a. 
Lindroos (2006, gymnasister) och Heikkilä (2007, kadetter). Den första tiden 
av svenskinlärningen har inte tidigare granskats longitudinellt. Föreliggande 
undersökning är en delstudie inom det av Svenska litteratursällskapet i Fin-
land finansierade projektet På väg mot kommunikativ kompetens där bl.a. 
finskspråkiga elevers utveckling i svenska kartläggs och följs under hög-
stadiet.  

Syftet med denna studie är att betrakta det tvärspråkliga inflytandet från 
engelskan i finska högstadieelevers uppsatser i svenska. En omdebatterad 
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fråga är om det är möjligt att överföra bundna morfem från ett språk till ett 
annat. Det finns evidens av morfologisk transfer i undersökningar, t.ex. i 
Williams och Hammarbergs (1998) studie. Jag kommer att undersöka om de 
finska eleverna överför bundna morfem från engelska till svenska eller om 
det enbart är fråga om lexikal transfer. Jag ska också redogöra för arten och 
mängden av direkta lån från engelskan samt jämföra denna kategori med 
andra typer av lexikal transfer. Speciellt intressant är om semantisk lexikal 
transfer förekommer och om den är modersmålsbaserad som Ringbom 
(2007:86) hävdar. Jag kommer också att diskutera skillnaderna mellan svaga 
och mer avancerade elever. Min hypotes är att ju lägre nivån i svenska är 
desto mer förekommer tvärspråkligt inflytande från engelskan. Såväl kvalita-
tiva som kvantitativa analyser kommer att användas för att redogöra för tvär-
språkligt inflytande. 

Material 
Studien bygger på en analys av ett delmaterial som insamlats inom projektet, 
uppsatser skrivna av 35 elever från tre olika skolor i mellersta och södra 
Finland (A, D, E). Dessa elever valdes ut eftersom de alla hade producerat 
sex uppsatser (1–6) var och datainsamlingen var avslutad för deras del. Två 
av texterna skrevs i åk 8 och fyra i åk 9. Eleverna producerade uppsatserna 
på lektionstid och varje skrivtillfälle varade ca 45 minuter. De hade inte 
tillgång till ord- eller läroböcker som hjälpmedel, däremot hade de möjlighet 
att be läraren eller forskaren om hjälp vad gällde ordförrådet.  

I åk 8 skrev eleverna den första texten, Min resa (1) under höstterminens 
första svenska kurs efter sommarlovet. Den andra texten som hade rubri-
cerats som Min vän (2) producerades under vårterminen. I detta fall och i de 
tre senare uppsatserna gavs eleverna utöver rubriken frågor som skulle inspi-
rera dem till att skriva. Frågorna var av typen Hur ser han/hon ut?, Vad gör 
ni tillsammans?. I åk 9 handlade den första skrivuppgiften om musik, Mitt 
favoritband/Min favoritsångare (3), och den andra, Min fritid (4), om elev-
ernas fritid och fritidsaktiviteter. Den sista gemensamma uppsatsrubriken på 
vårterminen löd Jag – en niondeklassare! (5). I den fjärde texten (6) som 
samlades in under åk 9 var det fråga om korta kommunikativa uppgifter som 
skilde sig mellan olika skolor, som t.ex. att skriva ett e-brev till en svensk 
värdfamilj, en text till skolans webbsida om en resa som klassen gjort 
tillsammans eller att skriva ett e-brev till en svensk kompis och berätta om 
sitt musikintresse.  

Längden på uppsatserna varierar mellan 4 och 268 ord. I allmänhet hade 
eleverna frihet att skriva mycket eller litet, allt efter vilja eller förmåga, 
endast i den sista uppgiften förekom det instruktioner om antal ord (skriv en 
text på minst 40 ord/en text på ca 50 ord). Den första uppsatsen från höst-
terminen i åk 8 var kortast med ett medeltal på 63 ord medan motsvarande 
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siffra för Jag – en niondeklassare! var 92 ord. Det analyserade materialet 
omfattar ca 15 400 löpord. 

Vid exemplen anges först elevens skola med bokstäverna A, D eller E, 
därefter kön med P eller F och följt av en kodsiffra för varje elev. Vilken 
uppsats som exemplet är hämtat ifrån uppges med siffrorna 1–6 inom 
parentes. 

Syntaktisk och morfologisk transfer 
I det analyserade materialet uppvisade alla eleverna spår av transfer från 
engelska i någon av de sex uppsatserna. Naturligtvis förekom också kon-
struktioner som tyder på inflytande från modersmålet, finska, eller tyska som 
en del studerat antingen fr.o.m. åk 5 eller åk 8.  

Det tvärspråkliga inflytandet framkom tydligast på lexikal nivå. Det före-
låg dock fall som kunde kategoriseras som syntaktisk transfer, men det står 
inte alltid klart om det handlar om inflytande från finska eller engelska eller 
om det är fråga om t.ex. strukturens processbarhet (se t.ex. Pienemann & 
Håkansson 2007). Exempelvis kan det vara möjligt att engelskans regler för 
placering av vissa adverbial, såsom always och often, i huvudsatser spelar en 
roll i felaktig placering av motsvarande svenska adverbial i satser, vilket 
illustreras av exempel (1). 

(1) Jag ofta spelar dataspel och pingis och tennis. AP9 (2)  
 

Det är dock också möjligt att inlärningen av svenskans ordföljd regleras 
av andra faktorer än inflytande från ett tidigare inlärt språk. 

En annan frekvent feltyp som kan ha orsakats av engelskans inflytande är 
utelämnande av preposition vid verbet tycka (exempel (2)).  

(2) Han tycker musik och hennes hund ”Eppa” mycket. AF11 (2)  
 

Juurakko (1996) som i sin avhandling undersökte bruket av prepositioner 
hos finska gymnasister anser detta möjligen bero på engelskans inflytande. I 
finskan har man i dessa fall lokalkasusobjekt (musiikista) som gymnasisterna 
i hennes studie ofta förknippade med bruket av en preposition i svenskan 
medan det i engelskan inte krävs någon preposition (likes music).  

I artikelbruket kan man kanske också spåra inflytande från engelskan. Det 
påstås t.ex. av Heikkilä (2007) som undersökt engelskans inflytande i finska 
kadetters svenska. I mitt material förekom det några fall där engelskan kan 
ha varit en bidragande faktor. 

(3) Jag vet inte den namn av den sjungaren, jag tror att han spelar gitarr. AP12 (3) 

(4) Min drömyrke är en läkare. DP4 (5) 
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I exempel (3) kan engelskans the name of the singer ligga bakom bruket av 
den bestämda fristående artikeln. I (4) används obestämd artikel i samband 
med yrkesbeteckningar i engelskan. I exemplen (1)–(4) kan inflytandet från 
detta språk vara en orsak, men det är möjligt att även andra faktorer bidrar. I 
föreliggande artikel kommer jag inte att gå närmare in på syntaktisk transfer 
utan går nu över till morfologisk och lexikal transfer. 

Morfologisk transfer från engelska var mycket sällsynt. Eleverna använde 
sig av engelskans pluralmorfem -s i nio fall i det analyserade materialet. I 
exempel (5) kunde man tänka sig att det egentligen är fråga om en fras som 
överförts som helhet (are not friends). I exemplen (6) och (7) förekommer en 
formell likhet mellan det svenska ordet och dess engelska motsvarighet som 
kan ha bidragit till användningen av pluraländelsen -s. 

(5) Vi är inte väns nu … DP1 (1)  

(6) Vi är reser två dags. EF13 (1) 

(7) Jag tittar tv med min roliga och trötta systers. DP15 (4) 
 
Det förelåg ingen skillnad vid olika färdighetsnivåer utan dessa former 
återfanns såväl hos elever med relativt höga betyg som hos elever med lägre 
betyg. Det bör tilläggas att det också förekommer korrekta pluralformer med 
-s i svenskan. Engelskans morfologi verkar inte ha någon större effekt på 
elevernas svenska texter.  

Lexikal transfer 
Lexikon verkar vara det mest utsatta området för tvärspråkligt inflytande. 
Ringbom (2007:80) konstaterar att många flerspråkiga upplever att ord från 
andra språk har en benägenhet att tränga sig på (”tend to intrude”) när de 
talar ett främmande språk som de inte behärskar så väl. Færch & Kasper 
(1987) talar om strategisk transfer som en medveten strategi där ord från 
andra språk används för att överbrygga en lexikal lucka.  

Ringbom 1987 gör skillnad mellan lån (borrowing) och lexikal transfer 
(lexical transfer). Som lån betraktar han språkväxling (complete language 
shift) och nybildning (hybrids, blends, relexifications). Om det lånade ordet 
modifieras är det fråga om nybildning (t.ex. plejar från engelskans play) 
medan språkväxling sker när ett ord lånas in i omodifierad form (t.ex. 
drums). Som lexikal transfer betraktar Ringbom (1987) falska vänner 
(deceptive cognates, t.ex. will/vill), översättningslån (calques, ungkarl → 
youngman) och semantiska utvidgningar (extension of meaning, came 
unhappy, finskans tulla → came, became). Ringbom 2001 och 2007 upp-
visar en något annorlunda kategorisering. Lexikal transfer indelas i transfer 
av form (transfer of form i Ringbom 2001 och item transfer i Ringbom 
2007) och transfer av betydelse (transfer of meaning i Ringbom 2001 och 
procedural transfer i Ringbom 2007). Som formell transfer betraktas språk-
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växling, språkblandning och falska vänner, medan översättningslån och 
semantiska utvidgningar tillhör kategorin semantisk transfer. I de förra fallen 
överförs formen till målspråket medan det i de senare är fråga om överföring 
av betydelse. Ringbom (2001, 2007) hävdar att semantisk transfer alltid är 
modersmålsbaserad. I det följande kommer jag att i stort följa kategoriser-
ingen i Ringbom 2001 och 2007 och indelar lexikal transfer i språkväxlingar, 
nybildningar, falska vänner, semantiska utvidgningar samt ortografiska fel.  

I det analyserade materialet förekommer sammanlagt 76 ord som kan 
räknas till kategorin språkväxlingar. Enligt Ringbom (2007:81) kan orsaken 
till språkväxling ligga i formell likhet, men det kan också vara fråga om 
funktionsord, som enligt vissa studier transfereras lättare, semantisk ekvi-
valens mellan orden, nybörjarstadium eller graden av inlärarens förmåga att 
skilja mellan språken över huvud taget. I majoriteten av fallen i högstadie-
elevers texter kan en formell likhet mellan det engelska och det svenska 
ordet skönjas, t.ex. guitar, sister, summer, fantastic osv. Största delen av 
språkväxlingar utgjordes av vanliga substantiv (ca 52 procent) och egen-
namn, exempelvis Italy, Greece (10 procent). Andelen adjektiv uppgick till 
13 procent. I de första uppsatserna förekom det utöver enstaka ord också fall 
där eleven använde engelska fraser (exempelvis for a long time) eller 
verkade byta språk till engelska, t.ex. jag invited it at some day. Dessa är 
inberäknade i kategorin språkväxlingar. 

Eftersom eleverna i mitt material befinner sig i början av sin svensk-
inlärning är det kanske ofta fråga om en lexikal lucka som leder till att de tar 
ett engelskt ord till hjälp. Eleverna kan också tro att det ord de använder är 
svenskt. De Angelis (2005:13) diskuterar möjligheten att flerspråkiga 
inlärare identifierar ett ord som tillhörande ett annat språk än vad som fakt-
iskt är fallet.  

Svårigheter att skilja mellan språk kan uppstå då det är fråga om ”ortho-
graphic neighbours”. Eleverna hade svårigheter exempelvis med följande ord 
där den svenska motsvarigheten till det engelska ordet ligger mycket nära till 
formen: best–bäst, good–god, hotel–hotell, bus–buss, job–jobb, music–
musik, positive–positiv, favorite– favorit. Då det svenska och engelska ordet 
skiljer sig genom en enda bokstav som i föregående exempel har jag kate-
goriserat fallen som ortografisk transfer, inte som språkväxling. Ortografisk 
transfer, förutom fall med stor bokstav, har inberäknats i kategorin lexikal 
transfer. Då den ortografiska formen av ett ord är mycket lika i två språk, 
skulle man kanske kunna tänka sig att transfer delvis är mer av positiv natur, 
eleven får hjälp av det andra språket. 

Nybildningar, där det engelska ordet anpassats till svenskan, var till 
största delen verb (t.ex. drinka, swimma, plejar, singar). Exempel på nybild-
ningar återfinns i (8)–(9).  

(8) Sandro tycker om runna. DP12 (1)  
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(9) Min kompis plejar drums och vi har en band. DP16 (5) 
 

Andelen nybildningar var relativt låg, 9,6 procent av fallen med lexikal 
transfer (se tabell 1). 

Tabell 1. Lexikal transfer i materialet 

 f % 

språkväxlingar 76 31,6 

nybildningar 22 9,6 

falska vänner 45 22,4 

semantiska utvidgningar 38 19,7 

ortografisk transfer 51 16,7 

Summa 228 100 
 
Falska vänner utgjorde ett större problem då deras andel uppgick till 22,4 
procent. Denna kategori är ord som uppvisar formell likhet men har olika 
betydelseinnehåll. Exemplen (10)–(14) illustrerar kategorin.  

(10) Också visiterade vi i centrum och gick tunnelbanan. DF5 (6) 

(11) Vi har alltid mycket rolig timme! AF11 (2) 

(12) Jag vill aldrig glömma våra timmar i Stockholm. AF11 (6) 

(13) Jag lovar sommaren därför att jag då kan jag simmar, åker med min familj och 
då har jag mycket fritid! AF11 (5) 

(14) Vi vill träffar i sommaren. DP12 (6) 
 
Engelskans visit ’besöka’ uppvisar formell likhet med svenskans visitera 
’noggrant söka igenom ägodelar och kläder hos (ngn) exempelvis tull-
personalen’ vilket kan ha lett till att eleven använde ordet visitera. Ett ordpar 
som flera elever hade svårigheter med var time och timme vilket illustreras 
av exempel (11) och (12). Några elever använde lova som motsvarighet till 
engelskans love (exempel (13)). Det mest frekventa exemplet på falska 
vänner var ordparet vill och will (exempel (12) och (14)). Samtliga av dessa 
exempel, förutom lova, påträffas också i Lindroos (2004) och Laitakaris 
(2000) material. Det finns alltid en formell likhet mellan L2 och L3 i nybild-
ningar och falska vänner vilket kan vara orsaken till tvärspråkligt inflytande 
(Ringbom 2007:81). 

När två ord har olika lexikala fält som go och gå eller think och tänka kan 
problem uppstå om inläraren skapar en ekvivalensrelation mellan orden som 
inte stämmer. Think motsvaras av svenskans tänka men inte alltid: i vissa 
kontexter är innebörden tro eller tycka (se exempel (15)).  

(15) Jag tänker att de har också många andra låter som är mycket bra. AP9 (3) 
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(16) Jag ska gå till Sverige, och möta min brevänn. AP9 (1) 
 
Svenskans gå beskriver rörelse till fots när subjektet är mänskligt medan 
engelskans go är neutralt i fråga om förflyttningssätt (Viberg 1999). En 
möjlighet är att betrakta dessa fall som exempel på L2-baserad semantisk 
transfer, semantiska utvidgningar, och därmed som motbevis till Ringbom 
(2001, 2007), som hävdar att semantisk transfer alltid är modersmålsbaserad. 
Man bör dock ta hänsyn till att det i de nämnda fallen utöver skillnader i 
lexikala fält också föreligger formell likhet mellan orden. Även modersmålet 
kan ha en effekt, speciellt i fallet med gå (exempel (16)), finskans mennä, då 
det kunde tänkas att dessa bekräftar Ringboms hypotes. Problemet med 
kriteriet formell likhet är att finskan och svenskan väldigt sällan uppvisar 
formell likhet i lexikon, eftersom de hör till olika språkfamiljer. Det är därför 
naturligt att transfer från finskan inte kan bero på formell likhet. 

Av tabell 1 framgår hur de olika typerna av lexikal transfer i det analys-
erade materialet förhåller sig till varandra. Andelen språkväxlingar är ganska 
stor (31,6 procent) vilket kanske kan förklaras av nybörjarstadiet. Andelen är 
större jämfört med t.ex. Lindroos (2004) undersökning där det var fråga om 
gymnasister. 

Nybildningar och falska vänner utgör också ca en tredjedel av lexikal 
transfer. Den formella likheten tycks vara en viktig faktor i lexikal transfer 
från engelska eftersom den är avgörande i ortografisk transfer, nybildningar, 
falska vänner samt spelar en viktig roll i en stor del av språkväxlingarna och 
de semantiska utvidgningarna. 

Lexikal transfer och färdighetsnivå 
Utifrån tidigare forskning kan man kanske anta att ju lägre färdighetsnivån i 
L3 är, desto mer gör sig tvärspråkligt inflytande från L2 gällande. Hypotesen 
bekräftas i någon mån eftersom det verkar finnas en tendens att de svagare 
eleverna i medeltal hade fler engelskpåverkade ord. Skillnaderna var dock 
inte statistiskt signifikanta. Dessutom är den individuella variationen stor. 
Det fanns elever med högt betyg som uppvisade ganska mycket engelskt 
inflytande i uppsatserna. Något som har en effekt på pålitligheten av dessa 
resultat är att analyserna baserar sig på elevernas betyg i svenska. Dessa 
betyg grundar sig inte enbart på elevernas språkfärdighet och är givna av 
skilda lärare. I fortsatta analyser kommer CEF-skalan att användas för att 
nivåbestämma elevernas språkfärdighet.  

Det bör också påpekas att medeltalet för betyg var högt, 8,3. Betygsskalan 
i Finland utgörs av siffrorna 4 till 10. Det förekom med andra ord få elever 
med låga betyg. Ytterligare en inverkande faktor kan vara att färdighetsnivån 
över lag är låg på nybörjarstadiet varför det inte uppstår så stora skillnader 
mellan eleverna utan alla uppvisar tvärspråkligt inflytande i någon mån.  

Betraktas andelen engelskpåverkade ord i de analyserade sex uppsatserna, 
återfinns det högsta medeltalet i den första uppsatsen i början av åk 8, 4,1 
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procent, och det lägsta i uppsatserna producerade under höstterminen i åk 9. 
I den sista uppsatsen var andelen i medeltal 2,6 procent. Eleverna med högre 
betyg uppvisade i genomsnitt lägre andelar men det förelåg individuella 
skillnader.  

För att närmare kunna betrakta individnivån har de elever som samman-
lagt uppvisade över sju förekomster av lexikal transfer plockats ut och indel-
ats i grupper enligt svenskbetyget i åk 9. Vad som står klart är att engelsk-
påverkan är tydligast i den första uppsatsen, då 62 procent av dessa tretton 
hade fyra eller fler ord med engelskt inflytande medan den motsvarande 
andelen i den sista uppsatsen uppgick till endast 38 procent . På individnivå 
blir det i många fall en u-formad kurva (se figur 1). I figuren visas den pro-
centuella andelen ord med lexikal transfer av löpord i olika uppsatser hos 
elever med de högsta betygen (9–10) och sammanlagt över sju fall med 
lexikal transfer från engelskan. 
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Figur 1. Andelen ord med lexikal transfer av alla ord hos fem elever med betyg 9 
eller 10 i uppsatserna 1–6 
 

I detta fall innebär den u-formade kurvan faktiskt att andelen lexikal 
transfer är högst både i den första och sista uppsatsen. Detta gäller även 
några elever med höga betyg vilket framgår av figur 1. Tendensen till en u-
formad kurva kan kanske delvis orsakas av att stödfrågorna saknades i 
uppgifterna 1 och 6. Dessutom kan tidpunkten ha bidragit i och med att den 
första texten skrevs under första kursen i åk 8 efter sommarlovet och den 
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sjätte under den sista svenska kursen i åk 9 då svenskstudierna på högstadiet 
nästan var över. 

Sammanfattning och diskussion 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att engelskan har en inverkan på 
elevernas skriftliga produktion. Morfologisk transfer förekommer men är 
mycket sällsynt i materialet. Det föreligger också fall som skulle kunna kate-
goriseras som syntaktisk transfer. Det mest utsatta området utgörs av lexi-
konet vilket var förväntat. I ungdomsspråket har engelskan en stark position 
och det är föga överraskande att engelska ord, anpassade i svenskan eller i 
omodifierad form, förekommer i inlärarsvenskan. Språkväxlingar utgör en 
stor grupp kanske på grund av att det är fråga om nybörjarstadium och 
relativt låg färdighetsnivå. Den formella likheten spelar i övrigt också en 
central roll i lexikal transfer.  

Överföring av form tycks vara mer frekvent än överföring av betydelse i 
lexikal transfer. Även i de fall som kunde tänkas ingå i kategorin semantiska 
utvidgningar kan den formella likheten utgöra en faktor. Vad gäller sam-
bandet mellan färdighetsnivå och lexikal transfer kan man kanske säga att 
det föreligger individuella skillnader. Elever med höga betyg, dock inte alla, 
uppvisar ibland lexikal transfer. Kanske är några mer benägna att hålla 
språken isär och undviker t.ex. att använda ord som de inte är säkra på, 
medan andra vill utnyttja alla medel som finns, också andra språk. Även 
utformningen av uppgifterna samt tidpunkten för skrivandet har effekt på 
mängden av tvärspråkligt inflytande då andelen engelskpåverkade ord i 
medeltal uppvisade höga värden i den första och den sista uppsatsen.  

Engelskan som är det första främmande språket för majoriteten av de 
finska eleverna utgör inte bara en källa till negativt inflytande i svensk-
inlärningen utan skulle också kunna tänkas vara till hjälp för eleverna. Efter-
som språken är besläktade förekommer likheter i lexikonet. De ortografiska 
grannarna exempelvis kan orsaka fel, men kan också underlätta förståelse av 
text.  
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Paratext som reflektion av mottagarkulturen 
Traversée de la mangrove på svenska och engelska 

Yvonne Lindqvist 

Introduktion 
Den här artikeln handlar om att översatta romaner bokstavligen ’paketeras 
om’ för att passa in i sin nya kulturella omgivning. Det är titlarna, omslagen, 
bilderna, baksidans sammanfattningar, pro- och epilogerna, som gör en text 
till en bok. Boken – i den ritualiserade form som den litterära institutionen 
kräver – skapas av dessa s.k. paratexter.1 Paratexten tillkännager texten sam-
tidigt som den erbjuder läsaren en tolkningsram (Watts 2005:2). Och det 
kommer alltid att finnas en spänning mellan texten, som artikulerar det 
specifika och paratexten som försöker reducera texten för att få den att passa 
in på ett visst kulturellt fält för ett visst syfte.  

För att kunna beskriva de olika lager av text som ’paketerar’ en annan text 
är Genettes Seuils (1987a) det givna standardverket.2 Med paratext menar 
Genette alla texter som omger en text och texter som blandas med texten, 
titlar och mellanrubriker. Han skiljer på epitext (1987b:9), dvs. marknads-
föringsmaterial t.ex. en publicerad intervju med författaren som så att säga 
inte ingår i verket och peritext (1987b:20), dvs. allt som ingår i det litterära 
verket, men som inte är texten i sig, t.ex. förord eller baksidans samman-
fattning. 

Jag anser att det finns stora skillnader i praktikerna för hur paratext för 
översättningar utformas inom olika kulturer. Generellt tror jag att skill-
naderna beror på hur kulturerna förhåller sig till andra kulturer – här spelar 
globala maktförhållanden en avgörande roll – och specifikt hur den egna 
kulturen förhåller sig till litteratur på främmande språk (jämför Even-Zohar 
1990). Synen på litteratur författad på främmande språk manifesterar sig 
tydligt i hur kulturens skönlitterära översättningspolicy är konstruerad 
(Toury 1995:13). Av avgörande betydelse är om kulturen översätter förhåll-
andevis mycket skönlitteratur eller lite och om den litterära institutionen 
anser att översatt litteratur är viktig för den inhemska litterära produktionen. 

                          
1 Den litterära institutionen utgörs av nätverket av förläggare, kritiker och författare 
inom kulturen ifråga. 
2 Det franska ordet seuil betyder tröskel. I engelsk översättning heter verket Para-
texts: Thresholds of Interpretation och är utgiven på Cambridge University Press. 
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För att synliggöra relationen mellan översättningspolicy och utformningen 
av översatta romaners paratext, jämförs i den här artikeln hur en fransk-
språkig karibisk roman ’paketeras’ för att marknadsföras på dels den ameri-
kanska, dels svenska litterära marknaden. 

Bakom hypotesen om de olika praktikerna döljer sig de två kulturernas 
dokumenterade inställning till översatt litteratur och översättarnas position 
inom respektive kultur. Inom den svenska kulturen är den översatta littera-
turen en förutsättning för hur den svenska litterära repertoaren utvecklas. 
Ungefär 50 procent av all skönlitteratur som publiceras i Sverige utgörs i dag 
av översättningar (NB 2006).3 Inom den amerikanska kulturen är för-
hållandena radikalt annorlunda. Endast 2–3 procent av all publicerad litte-
ratur inom angloamerikanska systemet utgörs av översättningar (Venuti 
1995:12–13). Engelskan var 2005 det ohotade källspråket vad gäller över-
sättning till svenska (Johansson 2005) och är så än i dag. Så mycket som 71 
procent av all litteratur som översätts till svenska hämtas från engelskan, och 
om vi bara räknar skönlitteraturen är siffran så hög som 76 procent. En rele-
vant jämförelse för den här artikeln är att franska som källspråk utgör ca 5 
procent av den skönlitterära översättningen i dag (NB 2006). 

Undersöker man Maryse Condés Traversée de la Mangrove utgiven på 
pocketförlaget Folio 2006 och den engelska och svenska översättningen 
Crossing the Mangrove på Anchor Books 1995 i översättning av Richard 
Philcox, respektive Färden genom mangroven utgiven på Leopard förlag 
2007 i översättning av Helena Böhme, framstår tydliga skillnader i paratext-
ernas utformning och funktioner. Jag anser att skillnaderna beror på huruvida 
den översatta texten marknadsförs inom ett i översättningssammanhang 
slutet eller öppet litterärt system (jämför Lindqvist 2002:30–38). I det 
begränsade utrymmet för den här artikeln har jag för avsikt att visa på några 
av dem.  

Maryse Condé räknas i dag som en av de viktigaste karibiska författarna. 
Sedan debuten 1971 har hon publicerat 14 romaner, dessutom många essäer 
och noveller. Romanen Färden genom mangroven börjar med att en kropp 
hittas i mangroveträsket i den lilla byn Rivière de Sel på ön Guadeloupe. Det 
är en man som heter Sancher som ligger där. Han är död, men han återupp-
står i bybornas berättelser under likvakan. Romanen är uppbyggd så att varje 
kapitel motsvaras av en persons upplevelser med och av den döde. Den ger 
dock ingen direkt förklaring till det som skett. Berättelserna slingrar sig fram 
i det snåriga, skuggiga och ogenomträngliga mangroveträsk, som Karibiens 
koloniala historia kan liknas vid. I romanen framstår mangroveträsket som 
en gestalt med egen röst. Träsket är en osäker plats, där hav möter land och 
där vegetationen brer ut sig såväl under som över marken. Det kan sägas 

                          
3 46 procent i dag om vi enbart räknar förstautgåvor (NB). 
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konkretisera romanfigurernas förhållande till sig själva, sin kultur och sitt 
förflutna (Kullberg 2007:38). 

Den redaktionella peritexten  
Våra tolkningar av text och bild är till stor del inlärda och kulturspecifika. 
Därför väljer förlagen vanligtvis en ny bild till omslaget, när man lanserar 
översätta böcker. Det nya omslaget är ett av de sätt som förlagen använder 
sig av för att ’paketera’ romanen för den nya kulturkretsen. Så har förlagen 
också agerat inom de kulturer som vår undersökning gäller, vilket framgår 
av figur 1.  

Omslagen och eventuella förord 

Först jämför jag omslagens samspel av text och bild genom en förenklad 
tillämpning av några analysverktyg för hur vi ”läser” bilder enligt Kress & 
van Leeuwen (1996). Jag undersöker sedan vad som står på omslagets 
baksida, hur författaren presenteras och sist de eventuella förorden. Bildana-
lysen bygger på Hallidays (1994) tre metafunktioner: 1) den ideationella 
metafunktionen som rör bildens innehåll, dvs. bildelementens inbördes för-
hållanden, 2) den interpersonella metafunktionen som rör åskådarens roll i 
bilden, dvs. relationen mellan bild och åskådare och 3) den textuella meta-
funktionen som behandlar bildens form eller rumsliga komposition (Kress & 
van Leeuwen 1996:40–42).4 

Källtexten 

Källtextens framsida presenteras i den för det franska förlaget Folio igen-
kännbara designen med en vit överdel, ungefär en fjärdedel av sidan, där för-
fattarens namn står överst i vänstra hörnet och där romanens titel följer under 
i samma typsnitt med något större antal punkter. Sedan täcks framsidan av 
ett foto förestallande en svart kvinna i färgglada, mönstrade kläder, som med 
hjälp av en lång gren i vardera handen balanserar på en omkullvält trädstam 
för att komma över en flod. Kvinnan bär ett korallfärgat halsband och en 
huvudduk i samma färg. Dessutom balanserar hon en större röd kastrull på 
huvudet samt ett mindre kärl ovanpå den. Scenen avspeglas tydligt i flodens 
vatten, vilket ger en dubbeltydighet i bilden. Den inramas perspektivistiskt 
av en frodig planta i förgrunden och längst ner i högra hörnet står förlagets 
namn Folio. 

Bilden skapar dialog med betraktaren på så sätt att kvinnans rörelse i 
bilden styr oss i vår bildtolkning. Kvinnan på trädstammen ser förbi betrakt-
aren in i fjärran, men hennes uppenbarelse som reflekteras i floden gör att 
hon kontrollerar betraktarens blick som söker sig tillbaka till hennes ansikte. 

                          
4 Analysmodellen presenteras kortfattat i Alinder 1999. 
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Figur 1. De franska, amerikanska och svenska omslagen till romanen 
Traversée de la mangrove 

Att sidan domineras av ett foto ger en känsla av autenticitet. Men den här 
känslan upphävs av spegelbildens funktion. Man anar att allt inte är som det 
synes vara i spegelbildens reflektion av verkligheten. Framsidan speglar väl 
romanens tema kvinnor på väg mot en bättre framtid. Framsidan speglar 
dock väl romanens tema kvinnor på väg mot en bättre framtid och att det 
kanske inte finns några svar och romanen kanske inte har någon egentlig 
upplösning. 

Baksidan som består av en resumé av romanen mot vit bakgrund ger oss 
också upplysningen att fotot är taget av Xavier Desmenier och att bilden är 
beskuren. Högst upp på sidan upprepas författarens namn samt romanens 
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titel. Längst ned på baksidan i det högra hörnet står så åter förlagets namn 
och i små bokstäver ”Texte intégrale”.5 Innan romanen börjar efter försätts-
blad med författarens namn och romanens titel, följer en presentation av 
författaren utan titel. Presentationen måste tolkas som ett redaktionellt för-
ord, enligt Genettes klassifikation: 

Maryse Condé (eg. Maryse Philcox) föddes den 11 februari 1937 som åttonde 
barn i en medelklassfamilj i Pointe-á-Pitre på Guadeloupe. Grundskolan gick 
hon på Guadeloupe, gymnasiet på Lycée Fénelon i Paris, och hon studerade 
sedan litteratur vid Sorbonne. Hon gifte sig med en guinean och reste 1960 till 
Afrika, där hon var verksam som lärare i tolv år (i Guinea, Ghana och Senegal). 
När hon återvände till Paris 1972, doktorerade hon i komparativ litteratur vid 
Paris III under professor René Etiembles ledning. Condé började undervisa på 
universitetet i Frankrike 1975 och inbjöds då ofta till olika amerikanska 
universitet. I Paris 1987 belönades hon med le Grand Prix Littéraire de la 
Femme för romanen Moi, Tituba sorcière … År 1993 blev hon första kvinna att 
få ta emot Puterbaugh-priset för sin författargärning. Romanen Les dernier rois 
mages är hennes åttonde. Maryse Condé lever nu omgift med en engelsman i 
USA, där hon undervisar i den karibiska litteraturen.6 

 
Den här redaktionella peritexten är ett sätt att visa för den franske läsaren att 
författaren är någon att räkna med också på den franska litterära arenan. Hon 
är både professor i litteratur och prisbelönt författare, förvisso från ett franskt 
departement i Karibien, men hon har studerat i Frankrike och vid Sorbonne. 
Hon är dessutom kosmopolit, med erfarenheter från både Afrika, Karibien 
och USA. Bara det faktum att hon är utgiven i pocket av Folio hos förlaget 
Gallimard är ett tecken på hennes status. Hon har skrivit en modern klassi-
ker, och presentationen skriver in henne i den franska litteraturens kanon. 

                          
5 Dvs. fullständig text. 
6 Min översättning. I original ser texten ut som följer: ”Maryse Condé (de son vrai 
nom Maryse Philcox) est née le 11 février 1937 à Pointe-á-Pitre (Guadeloupe) d’une 
famille aisée de huit enfants. Elle a fait ses études secondaires à Guadeloupe puis au 
Lycée Fénelon à Paris, et ses études de lettres à la Sorbonne. Elle se marie à un 
Guinéen et en 1960 part por l’Afrique où elle enseigne pendant douze ans (en 
Guinée, au Ghâna et au Sénégal). De retour en France en 1972, elle prépare une 
thèse de doctorat en littérature comparée à Paris-III sous la direction du professeur 
René Etiemble. Dès 1975 elle enseigne a l’université en France et est invitée sur de 
nombreux campus américains. Si a Paris elle obtient en 1987 le Grand Prix littéraire 
de la Femme pour Moi, Tituba sorcière …, en 1993, elle est la première femme à 
obtenir aux Etats-Unis le prix Puterbaugh pur l’ensemble de som œuvre. Les dernier 
rois mages est son huitième ouvrage de fiction. Remariée à un anglais, Maryse 
Condé vit aux Etats-unis où elle enseigne la littérature antillaise.” 
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Den amerikanska översättningen 

Den redaktionella peritexten till den engelska översättningen av Condés 
roman med titeln Crossing the Mangrove är mycket annorlunda i jämförelse 
med originalomslagets utformning. Den är paketerad på ett annorlunda sätt 
för att tala till en ny publik. Den säljer i färg och form in exotism till de 
amerikanska läsarna. Omslagsbilden är i detta fall en målning av en mån-
skensnatt i ett exotiskt naivistiskt och surrealistiskt flodlandskap, som 
påminner om Gauguins målningar. Färgglada exotiska blommor i rött, gult 
och lila och palmblad ramar in en scen med månen i en blå-lila-gul sky som 
lyser över ett vatten, där en stråhatt med ett rött band flyter och skapar ringar 
på vattnet. På några kullar bakom hatten på andra stranden, skymtar färg-
glada småhus fram i den frodiga grönskan. På en gyllene färgplatta i den 
övre tredjedelen av romanens framsida står författarens namn i stora stili-
serade bokstäver i turkost och under plattan i vitt står ”Author of Segu”. 
Längst ner över hela framsidan står romanens titel i samma stiliserade stil 
som författarnamnet men i färre punkter i storlek. Förlagets namn på fram-
sidan lyser dock med sin frånvaro.  

Det här exotiserande omslaget skapar inte dialog med betraktaren på så 
vis att betraktarens perspektiv för bilden blir ovanifrån. Det är betraktaren 
som kontrollerar bilden, som är en schablon över ”det exotiska”. Stråhatten 
symboliserar förmodligen kolonialismen. Den lämnar ringar efter sig som 
blir allt större för att så småningom ebba ut. Tanken med att välja den här 
typen av omslagsbild är att den amerikanske läsaren ska känna igen sig och 
känna sig trygg i den exotiska bilden, trots att det är en översättning som hon 
håller i sin hand.  

Viktigt för igenkänningen av författaren är också informationen mitt på 
omslaget att Condé också har författat romanen Segu. För att visa på den 
amerikanska kritikerkårens uppskattning av romanen finns på omslagets 
baksida på en guldfärgad tonplatta tre citat från tre mycket positiva recen-
sioner av romanen från det prestigefulla New York Times Book Review, 
The Los Angeles Times samt The Chicago Tribune. Först längst ner på ton-
plattan står förlagsnamnet ”An Anchor Original”. På omslaget innersida står 
en ruta där vi kan läsa:  

A stunning and mysterious new novel set in the Carribean by the internationally 
acclaimed author of Segu.  

 
Sedan följer en resumé av romanens innehåll som fortsätter på baksidans 
insida och som sedan går över i en presentation av författaren och ett svart-
vitt foto av henne i mitten av texten. Presentationen lyder som följer: 

Maryse Condé is the author of Segu, Tree of Life and I, Tituba, Black Wich of 
Salem, among others. She is the recipient of the prestigeous French award Le 
Grand Prix Littéraire de la Femme, was a Gugenheim fellow in 1987–88, and in 
1993 was the first woman to be honored as a Puterbaugh Fellow by the Uni-
versity of Oklahoma. She is a professor at the Universities of Virginia and 
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Maryland. She divides her time between the United States and her native 
Guadeloupe. 

 
Här är det tydligt att den här redaktionella peritexten tjänar till att skriva in 
Condé i den amerikanska kontexten genom att hänvisa till hennes prestige-
fulla priser, varav ett är amerikanskt samt understryka att hon undervisar på 
olika universitet i USA. Peritexten tjänar till att paketera om ”det främm-
ande” som bekant. 

Den amerikanska översättningen är mer formmedveten än både original-
romanen och den svenska översättningen. Den paketerar romanen för att 
passa den amerikanska publiken. Det första försättsbladet har en tryckt 
beskuren etsning på ett mangroveträsk. Etsningen återkommer sedan på 
nästa uppslag och blommar ut fullt på tredjesidan över nästan hela uppslaget. 
Här förkommer också för första gången översättarens namn, Richard 
Philcox, samt förlagets namn, ”Anchor books. A division of Random House 
Inc. New York”. 

På nästa uppslag börjar ett Translator’s Preface (översättarförord) som 
spänner över tre sidor och som i Genettes terminologi (1987b:169) närmast 
överensstämmer med det allografiska förordet. Översättarförordet är alltid en 
intressant källa för att förstå och beskriva hur en översättning har utförts och 
varför översättaren har gjort just de val som resulterat i den studerade 
måltexten. Man måste dock vara ganska försiktig, när det gäller att dra slut-
satser om översättningen från just den här typen av paratext.7 Här är det 
intressant att försöka förklara varför de studerade översättarnas förtal eller 
kommentar skiljer sig så markant åt, vilket vi strax ska se i den svenska 
översättningen. Förmodligen har det att göra med deras övergripande över-
sättarstrategier, vilka i sin tur färgas av den position och funktion som just 
den översatta litteraturen har inom den kultur där översättarna är verksamma 
(jämför Toury1995:13; Lindqvist 2002:38). 

Den engelska översättarens förord är både elokvent och detaljrikt. Philcox 
inleder med att jämföra sig med en av Condés karaktärer i romanen I, Tituba, 
Black Witch of Salem som tog lång tid på sig att besluta sig. Hans ställer 
vidare retoriska frågor: 

Vad skulle jag göra med alla Kreolska uttryck? Hur skulle jag på engelska 
återge denna mest typiska guadelopanska roman som Maryse Condé skrivit? 
Hur skulle jag översätta dessa ”förvrängningar” av franskan som kreoltalare ofta 
med lust och humor ägnar sig åt?  

 
Han funderar över möjligheten att forska i de västindiska engelskspråkiga 
ekvivalenterna till de kreolska uttrycken, men avfärdar de lösningarna med 
                          
7 Det händer att översättare påstår sig göra något specifikt genomgående i sin text, 
men vid närmare undersökning visar det sig att strategin kanske inte var så fram-
trädande i texthelheten, som översättaren själv trott. 
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att det associationsmässigt blir fel. Då skulle läsaren hamna på Barbados 
eller Jamaica i stället.  

Översättaren funderar också på att uppfinna nya engelska ord, men 
bestämmer sig för att satsa på karaktärernas ”ton” och register. Han letar 
länge efter den rätta ”tonen”, som ska gestalta det inre psykologiska drama 
som varje karaktär lever i romanen. Han finner så en motsvarighet i den 
engelska litteraturen inom Virginia Woolfs författarskap och speciellt i 
hennes roman Mot fyren. Hennes inre monologteknik talar till honom som 
översättare. Han är också dialektisk i sin argumentation för den valda tonen, 
när han tar upp att läsaren kanske blir förvånad hur en engelsk medelklass-
familj kan ge rätt ”ton” till en berättelse från en liten by i Guadeloupe. Och 
han förklarar att det beror på att han känner frändskap i Condés och Wolfs 
författarskap i deras drivenhet i stil. En drivenhet, som enligt Philcox, för-
enar de skilda kontexterna för de jämförda romanerna, dvs. ett sommarhus 
på den engelska kusten och en tropisk by. Så avslutar översättaren sitt förord 
med att understryka att han har översatt hela romanen med Virginia Woolfs 
”röst” i bakhuvudet. Både Woolfs och Condés diskurs drivs av en speciell 
ton och övertygelse, enligt honom.  

I det här översättarförordet svarar Philcox mot vad som enligt Genette är 
det allografiska förordets främsta uppgift, nämligen att värdera texten som 
snart ska börja (1987b:183). Och det är ingen dålig värdering, när han jämför 
Condé med Virginia Woolf. Han paketerar Condé för den amerikanska 
läsaren som en värdig deltagare i litteraturens världskanon. En annan uppgift 
för den allografiske förordsskrivaren är att få läsaren intresserad av texten. 
Och det lyckas översättaren med i diskussionerna om den specifika varie-
teten som Condé skriver i och möjligheten att överföra den till engelska. 
Men lägg märke till att vi egentligen inte får reda på vad exakt han väljer att 
göra rent språkligt. Av romanens avslutande redaktionella peritext, där både 
författaren och översättaren presenteras, framgår att Richard Philcox inte 
bara är Maryse Condés översättare till engelska utan också hennes make. 

Den svenska översättningen 

Skärskådar vi den svenska översättningens omslag framträder en helt annan 
bild än både för den franska källtexten och för den amerikanska översätt-
ningen. Här förekommer inget fotografi och inte heller någon idealiserande 
exotisk bild. Omslaget är i stället stramt formgiven i turkost brunt och svart. 
Ett ljusbrunt bakgrundsfält täcker två tredjedelar av omslaget och nederst i 
sista tredjedelen är bakgrundsfärgen turkos. Romanens titel i turkos text 
återfinns i det övre vänstra hörnet i fet och stor stil och under titeln står så 
förlagets namn ”Leopard förlag” i liten storlek i vitt. Hela framsidan pryds så 
av en abstrakt figur i svart närmast ett mönster, ett formspråk som påminner 
om afrikansk (exotisk) konst. Längst ned på framsidan under den abstrakta 
figuren står författarens namn, Maryse Condé, i det största typsnittet på 
framsidan.  
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Den här illustrationen på framsidan skapar inte någon dialog med betrakt-
aren i bemärkelsen att betraktaren dominerar eller domineras av bildens per-
spektiv. Associationsmässigt för bilden tankarna till ”exotisk” och ”primitiv” 
konst. På så sätt kommunicerar bilden med romanens innehåll, men inte på 
samma direkta och tydliga sätt som de två andra analyserade omslagen. Det 
slår mig att brunt och turkost var modefärger år 2006 och att den färgkom-
binationen påminner om 1950-talet. Den tid då kolonialismen var som mest 
utbredd (och kanske mest tagen för given). Omslagets baksida informerar 
om att Åsa Nilsson Ruby Melt har gjort omslaget och att Lena Sjöberg står 
för illustrationen. På skyddsomslagets innersida bak presenteras så för-
fattaren för den svenska publiken med ett svart-vitt foto och med följande 
redaktionella peritext: 

Maryse Condé, född 1937 på Guadeloupe, anses vara en av den karibiska littera-
turens främsta författare. Hon har skrivit ett tjugotal romaner, är flerfaldigt pris-
belönad och har undervisat vid bland annat Harvard och Columbia University i 
New York. 

 
Texten är sakligt hållen och värderar Condés författarskap, som ett av de 
främsta inom den karibiska litteraturen. I den svenska texten har Condés 
betydelse för den franska litteraturen ingen relevans och den nämns inte 
heller. Här talas i stället ospecificerat om hennes litterära priser och vad som 
framhålls är att Condé undervisar på prestigefulla universitet i USA. Det 
övergripande intrycket av peritexten är att den är sparsmakad och saklig. Att 
den inte på samma sätt som den amerikanska texten är ute efter att förklara 
något eller att övertyga läsaren. 

Det här intrycket förstärks när vi bläddrar vidare in i romanen till försätts-
bladet där författarens namn nämns med stora bokstäver, romanens titel i 
mindre punktstorlek och allra minst i punkter följer ”Översättning av Helena 
Böhme”. Längst ner på sidan finner vi förlagets logotyp – en detalj av ett 
leopardöga – samt förlagets namn, ort och datum. Det här strikta och sakliga 
intrycket av den redaktionella peritexten förstärks av det allografiska för-
ordet ”Översättarens kommentar” som följer härnäst. Kommentaren består 
av tre meningar som lyder som följer: 

De kreolska orden i kursiv stil finns förklarade i ordlista på sidan 252. 

Citatet på sidan 174–175 är hämtat ur Daggens härskare av Jaques Roumain i 
översättning av Jan Larsson, Ord & Visor förlag 2004. 

Bibelcitaten är hämtade ur 1917 års översättning: Svenska kyrkans diakoni-
styrelses bokförlag 1972. 

 
Helena Böhmes ’översättarens kommentar’ som föregår romanens inne-

hållsförteckning är mycket saklig och förser endast den svenska läsaren med 
några nödvändiga förklaringar och referenser. Här förekommer inte några 
längre utvikningar och motiveringar till strategier eller stilförebilder inom 
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målkulturen. I jämförelsen med den amerikanska översättningens översättar-
förord framstår Böhmes kommentar som minst sagt fåordig. Vad som 
däremot förekommer i kommentaren är hänvisningen till en ordlista, där de 
kreolska orden som återfinns i kursiv i själva texten finns förklarade. I den 
svenska översättarens kommentar ingår alltså ytterligare en peritext titulerad 
Alfabetisk ordlista över kreolska ord och uttryck, där 34 kreolska ord, fraser 
och uttryck översätts till svenska motsvarigheter och som ligger sist i 
romanen. Den amerikanska översättningen förklarar orden genom noter 
nederst på sidan. 

’Paketeringen’ via den redaktionella peritexten är alltså inte lika tydlig i 
den svenska översättningen som i den amerikanska och som i den ’fransk-
karibiska’ källtexten ämnad för den franska publiken. Avsaknaden av elo-
kvent översättarförord, som skriver in författaren i den mottagande kulturens 
litterära institution, visar enligt min mening på att svenska läsare är mer vana 
än amerikanska att ta till sig främmande litteratur i översättning. Det här går 
förmodligen tillbaka på den svenska litterära institutionens konventioner att 
publicera lika mycket översättningar som originallitteratur.  

Den svenska litterära institutionen litar alltså mer på läsarens egen för-
måga att t.ex. tolka kulturspecifika referenser och ta till sig främmande 
influenser, vilket t.ex. visar sig i att översättaren litar på att läsaren tolererar 
främmande ord i den svenska texten (som inte måste förklaras direkt utan 
kan slås upp i en ordlista bak i romanen).  

Jämför vi dessutom källtextens innehållsförteckning med måltexternas 
avviker den engelska översättningen i strategin att genusanpassa ett kreolskt 
namn, nämligen Man Sonson till Mama Sonson.8 I den svenska översätt-
ningen bevaras däremot det ursprungliga namnet. I övrigt är namnen adekvat 
översatta både i den engelska och svenska översättningen. 

Paratexten fungerar alltså som en typ av kulturell översättning. Min 
begränsade undersökning har visat att översatta romaner paketeras olika 
beroende på var och för vilken publik de marknadsförs. Och den här paket-
eringen är enligt min mening beroende av den översatta litteraturens position 
och funktion inom den specifika kulturen. 
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Cyklisk och koncessiv argumentation i samtal 

Anne-Marie Londen & Jan Lindström 

Inledning 
I den här artikeln presenterar och diskuterar vi en interaktionell lingvistisk 
praktik som vi kallar cyklisk och koncessiv argumentation. Kännetecknande 
för den här praktiken är en sekventiell yttrandestruktur bestående av tre steg 
producerade av samma talare. Ett utdrag från ett vardagligt samtal med fyra 
deltagare (varav tre yttrar sig i utdraget) visar mönstret i enkelt format: 

(1) SÅINF 2:1. Kafferep. A = Astrid (värdinna), B = Beda, C = Cilla. 
01 A: han ha ju byggt till, så väldit mycke¿ 

02 C: ja just de,  

03 A: och: öh: 

04 B: >↑de: va (ja) lite besviken på >(se[rru)<?]  
05 A:                                    [  se- ] 

06 A: >gjo:rd↑e ru de<.     

07 B: [↑ja↓:a::?         ]     
08 A: [>oja tyckte re vao<] (.) kul, de va hhhe he 

09 B: >a inte p↑å::< inte *på: alltihopa nä 
10 men ja va besviken*,  

 
På rad 4 i utdraget säger B i en snabbt uttalad tur med hänvisning till det som 
omnämnts av A på rad 1 att hon var lite besviken (grå markering). Ett ögon-
blick senare, i sin tur på rad 9, backar B delvis från den här beskrivningen: 
hon ”medger” att hon inte var besviken på allt: a inte på alltihopa nä 
(fetstil). Hon expanderar emellertid genast turen med ett nytt drag inlett med 
konjunktionen men. Hon upprepar nu i lätt varierad form den beskrivning 
hon kommit med allra först, hon säger ja va besviken (grå markering). Vi får 
följande sekventiella struktur för B:s bidrag på raderna 4 och 9–10: 

Steg 1: jag var lite besviken 
Steg 2:  a inte på alltihopa nä 
Steg 3:  men jag var besviken 

 
I exemplet realiseras trestegsmönstret för cyklisk och koncessiv argumenta-
tion i två olika turer av talare B. Steg 2 och steg 3 ingår i en och samma tur 
men är separerade från steg 1 genom en annan talares tur på rad 5. Det är 
sannolikt just A:s returfråga (gjorde ru de) som föranleder B att först komma 
med en eftergift och att sedan återgå till och upprepa sin tidigare framförda 
ståndpunkt. Mellan den beskrivning som ingår i steg 1 respektive steg 3 
finns sålunda ett koncessivt segment. 
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I studier av samtal av olika slag har vi noterat att cykliska sekvenser med 
ett mellanliggande koncessivt led är ett återkommande inslag. Det är av allt 
att döma fråga om en grundläggande interaktiv praktik som talarna utnyttjar 
för att upprätthålla samstämmigheten under samtalandet. För den här under-
sökningen har vi gjort excerperingar i svenska samtalskorpusar från Sverige 
och Finland; i dessa ingår vardagliga samtal, samtal ledda av en moderator, 
medierade samtal och institutionella samtal (se Referenser till samtals-
utdragen). Excerperingarna har resulterat i en samling bestående av 40 sam-
talssekvenser med cyklisk och koncessiv argumentation. 

Annanföranlett medgivande  
I utdrag 1 såg vi ett exempel på ett koncessivt drag som tydligen triggats av 
samtalspartnerns något förvånat producerade returfråga (se Norén 2010). I 
utdrag 2 blir en samtalsdeltagare ännu klarare ställd till svars för en framförd 
åsikt. Exemplet är från en korpus bestående av informella gruppsamtal 
mellan gymnasieelever där deltagarna tar ställning till olika musikstycken, 
en i hög grad diskuterande och också argumenterande samtalskontext (se 
Wirdenäs 2002). I utdraget är det fråga om ett musikstycke om vilket det 
råder olika åsikter. 

(2) GSM:Band 6. Diskussion med gymnasister om musikstilar och musiksmak. 
A, B, C = gymnasister, S = samtalsledare. 
01 A: men jag tycker att den e rätt bra tycker jag 

02 B: nä tycker inte jag (.) alldeles såhär(r) 

03 C: nä de säjer inget(r) 

04 B: de e ingen känsla i de tycker jag de 

05 C: nä 

06 B: nä 

 ((10 turer utelämnade)) 

07 S: du tycker att den musiken ä bra 

08 C: försvara nu din musiksmak 

09 A: ja ja visst eh (.) dom e väl inga höjdare på å sjunga 

10  precis men själva musiken e väl rätt hyfsat tycker jag 
 
På rad 1 i utdraget säger samtalsdeltagare A att han tycker den musik man 
håller på och diskuterar är rätt bra. Detta omdöme följs av flera turer där 
deltagarna B och C uttrycker motsatt åsikt, bl.a. säger B: de e inget musikal-
iskt i de (ej visat i utdraget). På rad 7 tar samtalsledaren (S) ordet. Hon 
vänder sig direkt till A med en fråga i påståendeform. Hon sekunderas genast 
av C som uppmanar honom att försvara sin musiksmak (rad 8). A inleder sin 
respons något dröjande. I de två turkonstruktionsenheter som följer gör han 
sedan två saker. Först kommer han med ett medgivande: artisterna i fråga är 
inte precis några höjdare på att sjunga. Därefter inleder han genast en ny 
enhet med men i vilken han upprepar sitt tidigare (på rad 1) framförda 
omdöme rätt bra i formen rätt hyfsat och med preciseringen själva musiken. 
Vi får följande sekventiella struktur för hans bidrag: 
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Steg 1:  den är rätt bra tycker jag 
Steg 2:  de är inga höjdare på att sjunga 
Steg 3:  men själva musiken är rätt hyfsat tycker jag 

 
I det här exemplet producerar talaren den tur som innehåller steg 2 och steg 
3 i en kontext där två andra deltagare samstämmigt framfört motsatta åsikter. 
Man kunde säga att talaren lyckas hålla fast vid sitt första omdöme genom 
att göra en åtskillnad mellan sångprestationen och själva musiken. 

I följande exempel framförs likaså en rad omdömen men kontexten är av 
helt annat slag. Det är fråga om ett vardagligt samtal med tre deltagare. En 
av deltagarna, H, är inbegripen i en sorts självbekännelse; hon kommer med 
negativa uttalanden om sig själv. I början säger hon att hon aldrig kan kon-
centrera sig till hundra procent på någonting utan alltid gör massor av saker 
på en gång. Efter en paus på 1,2 sekunder utan respons från de två andra 
kvinnorna tar hon turen på nytt med ett repeterande konkluderande yttrande: 

(3) SAMGRAM:5:2. Vardagligt samtal mellan två systrar (M & L) och deras 
gemensamma vän (H). 
01 H: så ja har ↑svårt↑ för att göra nåt (.) ti hundra 
02  procent¿ 

03 (0,6) 

04 M: mm:¿ 

05 (5,2) 

06 M: även leka me barnen. 

07  (2,0) 

08 H: pt .hhh (0,2) ↑ja↑:¿ ((lite knarrigt)) 
09 (4,0) 

10 H: me(hhh) ja: (0,4) j:a >e väl inte en sån där< människa 

11 som älskar å l[eka direkt. 

12 M:               [H H H H H H  [H H H H 

13 L:                             [thh he he  .h[hhh 

14 M?:                                           [.hh[hh 

15 H:                                               [men 

16 visst gör man väl ↑de↑ så mycke man kan då å då 
17 men de e in- (.) >de inte så att ja kan sitta hålla  

18 på< i timtal. 
 
Att de två andra kvinnorna har svårt att hantera H:s ”bekännelse” torde vi 
kunna sluta oss till av pausen på rad 3, M:s minimala respons på rad 4 och 
den mycket långa pausen på rad 5. Att H på sin sida har svårt att hantera M:s 
yttrande även leka med barnen på rad 6 torde indikeras bl.a. av de långa 
pauserna på rad 7 och rad 9. 

I H:s yttranden på raderna 10–11 och 15–18, som här står i fokus, kan vi 
urskilja ett trestegsformat. När hon på rad 10 kommer med en fördröjd 
respons på M:s inpass på rad 6 gör hon det med ett självkarakteriserande 
yttrande: hon säger att hon inte är en sådan människa som älskar att leka 
(steg 1). M börjar skratta innan yttrandet är slutfört och L faller in. H deltar 
inte i skrattet utan tar till orda på nytt. Den här turen är tudelad. Den första 
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delen inleds med men visst och innehåller ett medgivande i förhållande till 
steg 1: hon kan ägna sig åt att leka då och då (steg 2). Den andra turdelen 
inleds med men och pekar på en begränsning som gäller i förhållande till det 
hon just sagt: hon kan inte hålla på och leka i timtal (steg 3). 

I det här exemplet kan steg 3 inte sägas innebära en direkt upprepning av 
steg 1, men en explicering av det. Dessa två yttranden hör således ihop på ett 
igenkännbart sätt, innehållsmässigt och till en del också i formellt avseende. 
De är båda hållna i första person i motsats till det mellanliggande koncessiva 
segmentet som innehåller två distanserande man. De har båda nekande form 
medan det koncessiva segmentet har jakande form. Och i båda yttrandena 
lyfter talaren fram negativa sidor av sig själv i fråga om att leka med barnen. 
Hela sekvensen, som utlöses av M:s potentiellt känsliga yttrande på rad 6, 
kan ses mot bakgrunden av episodens början där talaren förklarar att hon 
aldrig kan koncentrera sig på någonting till hundra procent. 

Självinitierat medgivande 
I exemplen ovan har vi sett hur frågor eller kommentarer från andra del-
tagare i en pågående interaktion kan leda till att praktiken cyklisk och kon-
cessiv argumentation produceras inom ramen för två turer. Praktiken kan 
emellertid också realiseras inom en och samma tur av en talare, men det 
strukturella mönstret är det samma. I båda fallen gäller att kontexten van-
ligen är diskuterande och resonerande och att deltagare bidrar med beskriv-
ningar, åsikter och omdömen. 

Utdrag 4 är hämtat från ett mediesamtal, TV-programmet ”Tryck till” där 
nya musikvideor visades och recenserades. Avsikten var uttryckligen att del-
tagarna i studion (två panelister och en gäst) skulle ge omdömen om 
videorna och sedan genom att trycka på en knapp signalera om de trodde 
låten kunde bli en hit eller inte. Utdraget ingår i slutet av en längre tur där 
panelmedlemmen J först i negativa ordalag uttalar sig om själva videon och 
sedan kommer in på låten. Före honom hade de två andra deltagarna berömt 
videon, och föregående talare hade två gånger sagt att det var en jättebra låt. 

(4) ISK:TT. Recension av musikvideor; Tryck till, ZTV. J = panelist, H = gäst. 
01 J: >sen låten °(be-) vill ja inte ens kommentera°. 

02 >ja tycker de va dålit (   ) den va för tunt  

03 producerad för att verklien slå. >ja förstår (va)  

04 liksom va mina .hh eh kollegor här breve säjer att  

05 visst, de e en jävlit catchy låt men den e liksom  

06 (0,4) den e lite tunt producerad på ett sätt som inte  

07 riktit tycker ja håller för en sån här låt de måste  

08 (ju) liksom aldri riktit maffar aldri till ordentlit. 

09 H?: ojao 
 
J inleder den här delen av sin tur med att snabbt och lågmält yttra att han inte 
ens vill kommentera låten. Icke desto mindre följer genast ett omdöme, och 
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som man kunde vänta är det negativt. Han säger rakt ut: de va dålit. Om-
dömet följs av en motivering: låten var för tunt producerad för att verkligen 
slå. Därefter expanderar talaren turen ytterligare. Han kommer först med ett 
regelrätt medgivande: visst de e en jävlit catchy låt. Noteras bör att medgiv-
andet föregås av en hänvisning till de två andra deltagarna; han säger sig 
”förstå” vad kollegorna säger. Något citat är det inte fråga om; ingendera 
hade använt uttrycket catchy om låten. 

Efter den koncessiva turdelen fortsätter J genast med en ny enhet inledd 
med kontrastmarkören men. Den här turdelen utgör en återgång till och 
något varierad upprepning av den åsikt/motivering talaren lagt fram i början. 
Han håller fast vid omdömet att låten är tunt producerad, vilket gör att den 
”inte maffar till ordentligt”. Vi får följande treledade sekventiella struktur: 

Steg 1:  jag tycker det var dåligt 
 den var för tunt producerad för att verkligen slå 

Steg 2:  jag förstår vad mina kollegor här säger 
 visst det är en jävligt catchy låt 

Steg 3:  men låten är lite tunt producerad 
 den maffar aldrig till ordentligt 

 
Utdrag 5 är hämtat från en informell intervju i hemmiljö med en yngre 
kvinna. I denna del av intervjun resonerar den intervjuade (A) kring hur hon 
och hennes kompisar blivit påverkade av damtidningar och hur de varit (och 
fortfarande är) fixerade vid sitt utseende och vad man borde göra för att 
förbättra det. 

(5) SLS:Spara talet. Intervju med en yngre kvinna från Esbo. 
01 K: de sitter så jäkla djupt å (.) man tykkä: ju  

02 att man sj- om de e klart de blir liksom (.) 

03 klart de blir bättre me tiden också däfför för att 

04 de sen börja gå bara neråt me utseende å man måst 

05 acceptera de men (.) men de sitter ändå så jä:kla 

06 djupt de där att att att nånting sku bli bättre 

07 om man själv sku lite skärpa sej nu (.) å göra 

08 någå lit:e me sitt utseende å bli lit:e bättre 
 
Utdraget börjar med talarens konstaterande att de sitter så jäkla djupt (steg 
1), varefter en ny enhet påbörjas med ”och”. Den påbörjade enheten avbryts 
dock och talaren producerar i stället en de e klart-konstruktion som inleder 
ett koncessivt inskott i resonemanget (steg 2). Talaren hänvisar här till given, 
presupponerad information (klart de blir bättre me tiden) och hänvisningen 
följs av en förklaring till varför och hur det blir ”bättre” (rad 3–5). Därefter 
inleder men en övergång till steg 3: talaren upprepar utsagan de sitter ändå 
så jäkla djupt som expanderas med en att-sats och en villkorssats. I och med 
detta upprepar talaren de synpunkter som hon framfört tidigare. 

Vårt tredje exempel på cyklisk argumentation där medgivandet initieras 
av talaren själv ingår som ett inslag i en längre nyhetssändning på den 



Anne-Marie Londen & Jan Lindström: Cyklisk och koncessiv argumentation … 203 

svenska radiokanalen i Finland. I sändningen rapporteras om en presskon-
ferens som statsminister Matti Vanhanen hållit samma dag, och efter 
rapporten ombeds kanalens politiska kommentator att redogöra för sina 
intryck av Vanhanens framträdande. 

(6) YLE:Vega. Politisk nyhetskommentar. 
01 SG: i många frågor, i: stället för att ta ställning så  

02 to han int ställ*ning* hh >de vill säja< vi fick  

03 lite liksom läsa, lyssna mellan raderna å höra va han 

04 int sa å hur han eh n- hur han nyansera å va han  

05  utelämna å,↑de e ju lite synd me tanke på den  
06 politiska hh (.) debatten↓ för de e klart att de e  
07 enklare om om de e klara ståndpunkter.  

08 .hh >de e klart< att att Matti Vanhanen som  

09 statsminister, (0,4) har en lite annan position än än  

10 andra ministrar i regeringen, >↑men i alla fall< så så  
11 sku jag efterlysa större (0,5) .hh eh mera klartext.  

12 (.) de sku vara bra för den politiska h (.)  

13  diskussionen.  
 
Kommentaren har en tydlig tredelad struktur. I den rätt utförliga första delen 
säger kommentatorn bl.a. att statsministern inte tog ställning, vilket är synd 
med tanke på den politiska debatten. Därefter följer en koncessiv del inledd 
med de e klart; hon ”medger” att statsministern har en annan position än 
övriga ministrar (vilket implicerar att han inte kan ta ställning på samma sätt 
som de). Efter detta sker en återgång inledd med men i alla fall. Kommenta-
torn upprepar den åsikt hon framförde i början, nu formulerad så att mer 
klartext skulle vara bra för den politiska diskussionen. Den sekventiella 
strukturen i kommentaren är alltså följande: 

Steg 1: statsministern tog inte ställning 
 vi fick lyssna mellan raderna 
 det är synd med tanke på den politiska debatten  

Steg 2: det är klart att Vanhanen som statsminister har en annan position än 
de andra ministrarna i regeringen 

Steg 3: men i alla fall efterlyser jag mer klartext 
 det skulle vara bra för den politiska diskussionen 

 
Vid självinitierat medgivande verkar talaren vara medveten om en publik, 
”de andra”. Det koncessiva inslaget fungerar sålunda som en slags orienter-
ing om recipient design och får det egna resonemanget att låta mindre 
enspårigt och kategoriskt. 

Inre dialogicitet 
Praktiken cyklisk och koncessiv argumentation uppvisar ett slags inre dialo-
gicitet (se Linell 2005:251, Lindström & Linell 2007). Detta drag framträder 
särskilt tydligt då praktiken realiseras inom ramen för en och samma tur, 
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såsom fallet är i exemplen 4–6. Steg 2, som innehåller koncessiva aspekter 
av något slag, kan ses som en respons på steg 1, dvs. som talarens respons på 
den åsikt, värdering eller beskrivning som hon eller han själv nyss framfört. 
Steg 3 åter kan ses som en respons på steg 2 varvid talaren återgår till och i 
mer eller mindre varierad form upprepar sin först framförda ståndpunkt.  

Praktiken är också dialogisk i förhållande till den pågående interaktionen, 
deltagarkonstellationen och de kontextuella villkoren (såsom de uppfattas av 
talaren). Då praktiken realiseras inom två turer produceras steg 2 och steg 3 
vanligen som direkt respons på frågor eller kommentarer från andra samtals-
deltagare (exemplen 1–3). 

Kännetecknande för praktiken generellt är emellertid att talaren genom att 
producera steg 2 och steg 3 efter varandra åstadkommer en bestämd effekt i 
sitt resonemang. Genom att först framföra ett ”medgivande” av något slag 
kan talaren t.ex. nyansera en formulering, visa på och ”godkänna” giltig-
heten av alternativa synpunkter, eller föregripa potentiella invändningar. I 
exempel 2 medger talaren att omdömet rätt bra inte gäller sångprestationen, 
i 4 går talaren med på att låten kan uppfattas som catchy, och i 6 föregriper 
talaren en potentiell invändning från radiolyssnarnas sida (dvs. att statsmini-
stern har en särskild position). Genom steg 3 kan talaren emellertid hålla fast 
vid och insistera på sin först framförda ståndpunkt. Denna ståndpunkt blir 
därmed talarens första och sista ord i frågan, åtminstone på denna punkt i 
diskussionen. 

Konstruktionsliknande egenskaper 
Med hänvisning till analyserna ovan vill vi framhålla att cyklisk och kon-
cessiv argumentation uppvisar så många regelbundna drag att praktiken 
kunde beskrivas som en samtalsgrammatisk konstruktion (jämför Lindström 
2008). I konstruktionen ingår tre dialogiska drag bestående av handlingar 
som står i en igenkännbar relation till varandra: påstående – medgivande – 
repetition av påståendet. De tre dragen har ett korresponderande polaritets-
mönster: det medgivande draget är affirmativt ifall påståendet är negerat och 
vice versa. 

Därtill ingår vissa återkommande lexikala markörer i dragen 2 och 3. Den 
koncessiva delen (steg 2) inleds med eller innehåller adverb och partiklar 
som visst, förstås, naturligtvis, okej, och rutiniserade formler som de e klart 
(att). Övergången till steg 3 sker typiskt med kontrastmarkören men, ibland 
tillsammans med det relevansbetonande, insisterande i alla fall. Relationen 
mellan steg 2 och 3 verkar också vara tät. Övergången sker utan hörbar paus, 
tvekljud eller andra ”störningar”. Detta tyder på att talaren inte har för avsikt 
att stanna för ett medgivande utan skjuter undan det som om medgivandet 
vore en parentes i resonemanget. Noteras kan att både men och i alla fall är 
vanliga markörer för återgång till huvudlinjen i ett resonemang (se Ottesjö 
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2005). Tabell 1 sammanfattar dessa strukturella mönster vid cyklisk och 
koncessiv argumentation. 

Tabell 1. Strukturella mönster vid cyklisk och koncessiv argumentation. 

Steg Handling Polaritet Markör 

1 Påstå X + (–)  

2 Medge Y – (+) visst, naturligtvis, förstås, 
okej, det är klart (att) 

3 Repetera X + (–) men, men i alla fall, men att 
 

Cyklisk och koncessiv argumentation har likheter med andra inter-
aktionella praktiker som innehåller koncessiva segment och som beskrivits i 
anglosaxisk samtalsforskning, t.ex. cardinal concessive (Couper-Kuhlen & 
Thompson 2000), concessive repair (Couper-Kuhlen & Selting 2005) och 
show concessions (Antaki & Wetherell 1999).  

Cardinal concessive är en praktik där ett ursprungligen framlagt påstå-
ende först modifieras en aning och sedan kommer man med en synpunkt 
som kontrasterar med det ursprungliga påståendet. Concessive repair är å sin 
sida en praktik för att ta tillbaka överdrivna eller kategoriska påståenden. Det 
kan t.ex. gälla formuleringar som innehåller totalitetsord som alltid, aldrig, 
alla, ingen osv. Överdrifter av olika slag går vanligen obemärkt förbi i 
samtal men det händer också att talaren backar från en överdriven beskriv-
ning, så som i följande exempel från vårt material: 

(7) Tema K:GML 4. Fokussamtal om genmodifierad mat (lantbrukare och en 
moderator). 
01 A: för alla: inte alla men många  

02 (0,8) blan annat Sverige här nu(hh) då(hh) 

03  .hhh dom sch- schulle köpa den då. 
 
Här behandlas alla som en överdrift som tas tillbaka i den negerade frasen 
inte alla och revideras i en mindre kategorisk form i tursegmentet som börjar 
med men många. Om man jämför denna praktik med cyklisk och koncessiv 
argumentation innebär den senare inte någon revidering eller reparation av 
det som man ursprungligen sagt; tvärtom, talaren vill bibehålla det man först 
sagt i praktiken oförändrat (även om vissa mindre formella justeringar kan 
förekomma i steg 3).  

Show concessions, som enligt Antaki & Wetherell (1999) har en tredelad 
struktur bestående av proposition – concession – reassertion, har en mycket 
snarlik struktur som cyklisk och koncessiv argumentation. I denna praktik är 
det emellertid inte bara fråga om rätt och slätt medgivande, utan talaren drar 
uppmärksamheten till det man medger eller erkänner och uppnår på det sättet 
en speciell retorisk effekt, inte sällan utnyttjad i politisk debatt. Potentiella 
invändningar, motargument och angrepp undermineras och den ståndpunkt 
talaren själv förespråkar förstärks. 
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Sammanfattning 
Vi menar att cyklisk och koncessiv argumentation utgör en grundläggande 
interaktionell praktik som genomsyrar vår vardagskommunikation på ett 
motsvarande sätt som turtagning, reparation och preferensstruktur, och har 
också med dessa att göra. I det perspektivet kunde show concessions ses som 
en förfinad (retoriserad) variant av något som i och för sig känns igen också i 
spontant förekommande samtalspraktiker. Vad talaren vid cyklisk och kon-
cessiv argumentation gör är närmast att visa på, ”medge”, att det finns också 
alternativa eller kompletterande synpunkter som är relevanta i det pågående 
resonemanget, och att man är medveten om dem. 

Praktiken är en organiserande resurs i samtalets sekvens- och preferens-
struktur. På samma sätt som reparation, upptar det cykliska turförloppet ett 
visst sekventiellt bestämt utrymme med identifierbara, även i viss mån 
förutsägbara (projicerade) steg. Liksom reparationer kan också cyklisk och 
koncessiv argumentation vara självinitierad och produceras i en och samma 
tur (exemplen 4–6), eller så kan det koncessiva segmentet föranledas av den 
andres bidrag som pekar på en problemkälla i det just fällda yttrandet 
(exemplen 1–3). Praktiken hänger ihop med preferensstrukturen så till vida 
att den verkar samarbets- och samförståndssökande. Den egna åsikten fram-
förs inte kategoriskt utan också andra(s) möjliga synpunkter beaktas. Det är 
möjligt att det mesta i vår vanliga interaktion består av olika typer av cyklisk 
navigering mellan olika, i princip lika berättigade synpunkter, olika åsikter 
och viljor vilka bör samordnas. Cyklisk och koncessiv argumentation är ett 
exempel på hur en sådan dialogiskt uppbyggd diskursiv väv växer fram. 

Referenser till samtalsutdragen 
GSM. Gymnasister från Göteborgsregionen bedömer musikprov och -stilar. Inspel-

ning 1995 i projektet Gymnasisters språk- och musikvärldar (GSM), flera 
transkriptörer. Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. 

ISK:TT3. Medierat samtal; ett avsnitt ur ZTV-serien Tryck till. Inspelningsår 1997, 
transkription av Jenny Öqvist. Institutionen för språk och kultur, Linköpings 
universitet. Kärnkorpusen för Samtalsspråkets grammatik.  

SAMGRAM 5:2. Ett vardagligt samtal mellan två systrar och deras gemensamma 
vän i hemmiljö. Inspelningsår 2000, transkription av Henric Bagerius. Institu-
tionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Kärnkorpusen för Samtalsspråkets 
grammatik.  

SLS:Spara talet. Samtal och intervjuer från det svensktalande Finland inspelade i 
projektet Spara det finlandssvenska talet 2005–2008, flera transkriptörer. Svenska 
litteratursällskapet i Finland. Ljud samt mer kontext till utdrag (5) finns på 
webbsidorna för Spara talet: <http://www.sls.fi/Sparatalet/Esbo_yk2.htm>. 

SÅI:NF 2:1. Ett vardagligt samtal mellan fyra äldre väninnor i hemmiljö. Inspelning 
1998 i projektet Samtal, åldrande och identitet, transkription av Karin Ridell. 
Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Kärnkorpusen för Samtals-
språkets grammatik.  
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TemaK:GML4. Ett fokusgruppssamtal med fem lantbrukare om genmodifierad mat. 
Inspelningsår 1997, transkription av Henric Bagerius. Tema Kommunikation, 
Linköpings universitet. Kärnkorpusen för Samtalsspråkets grammatik.  

YLE:Vega. Nyhetssändning på radiokanalen Vega, Finlands rundradio (YLE). 
Inspelningsår 2008, transkription av Jan Lindström. Institutionen för nordiska 
språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. 
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Transkriptionsnyckel 
[  överlappning inleds 
]  överlappning slutar 
(.)  en paus under 0,2 sekunder 
(1,2)  en paus uttryckt i sekunder 
ja:  förlängt ljud 
ja:  förlängt vokalljud med samtidig tonuppgång 
ja  betonad stavelse 
*ja*  tal med skratt i rösten 
°ja°  lägre röststyrka än i omgivande tal 
JA  högre röststyrka än i omgivande tal 
>ja<  snabbare tal än i omgivande tal 
ja-  plötsligt avbrott 
.h/.hh  inandning (kortare/längre) 
h/hh  utandning (kortare/längre) 
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pt  smackande ljud 
(ja)  transkriptionen är osäker 
?: talarens identitet är osäker 
((skratt)) transkriberarens kommentarer 
,  rak intonation (fortsättningston) 
.  fallande intonation 
?  tydligt stigande intonation 
¿  något stigande intonation 
↑  lokal tonhöjning 
↓  lokal tonsänkning 



Argumentstruktur från 
konstruktionsgrammatisk synvinkel 
En jämförande diskussion 

Benjamin Lyngfelt 

Inledning 
Argumentstruktur brukar betraktas som lexikalt styrd, dvs. man antar att 
huvudordets valens avgör hur många och vilka sorters argument som 
normalt ingår i strukturen.1 För att ta några exempel ur Nationalencyklo-
pediens ordbok (NEO) konstrueras verb som öla utan objekt, hyra med ett 
inanimat objekt, medan byta och bulta uppträder i flera olika mönster: 

öla ~ 

hyra  ~ ngt 

byta ~ ngn el. ngt, ~ (bort el. ut) ngt (mot ngt), ~ om (till ngt) 

bulta ~ (på ngn el. ngt), ~ ngn el. ngt (PRED) 
 
Dessa mönster antas alltså bero på själva verben, vilket väl är den gängse 
uppfattningen i dag. Det kan möjligen råda delade meningar om precis hur 
mönstren ser ut, men antagandet att de är lexikalt styrda förefaller vara 
okontroversiellt. Mindre givet är dock hur man ska hantera strukturer som 
faller utanför mönstret, som t.ex. följande meningar (från Jansson 2006): 

(1) Har du ölat dig odödlig? 

(2) Hyr dig i form. 

(3) […] han hade bytit [sic!] sig ledig för kvällen. 

(4) […] och [han] kände till sin förtvivlan lemmen bulta sig stor. 
 

                          
1 BL:s forskning finansieras av Svenska Akademien, med ekonomiskt stöd från 
Alice och Knut Wallenbergs stiftelse. Tack också till Maia Andréasson för värde-
fulla synpunkter på en tidigare version av artikeln och till deltagarna vid Svenskans 
beskrivning 30 i Stockholm, lexikologiseminariet i Göteborg och en doktorandkurs i 
Göteborg, alla 2008, samt Grammatik i fokus i Lund 2009, för givande respons på 
muntliga presentationer av ämnet. 
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Inget av exemplen i (1–4) passar in i NEO:s valensramar. Det första kan 
kanske helt enkelt ses som ett tillägg, men meningarna i (2–4) går inte bara 
utöver utan också emot ramarna. Exempelvis är dig i (2) ingen motsvarighet 
till ngt i valensramen för hyra; ngt representerar här ett semantiskt innehåll, 
det hyrda, men (2) handlar knappast om att hyra sig själv.2 Inte heller för det 
mer flexibla verbet byta passar (3) in i något av mönstren. I (4) råder visser-
ligen en ytlig likhet mellan bulta sig stor och valensramens bulta ngn el. ngt 
(PRED), men det handlar inte om någon innehållslig överensstämmelse. 
NEO ger som exempel livvakterna bultade honom sönder och samman, dvs. 
en situation där en extern kraft bultar på objektet med ett visst resultat – 
vilket det ju inte är fråga om i (4). 

Att strukturerna i (1–4) saknas i NEO beror inte på något misstag av ord-
boksredaktionen. Valensramar ska motsvara mönster vars förbindelse med 
de aktuella orden har konventionaliserats, och (1–4) representerar snarare 
mer tillfälliga och kreativa kombinationer (även om dessa potentiellt skulle 
kunna komma att konventionaliseras med tiden). Inte desto mindre är för-
mågan att bilda (och förstå) sådana kombinationer en väsentlig del av vår 
språkliga kompetens.  

En möjlighet är att det handlar om analogi med andra lexikala mönster. 
Man kan lätt tänka sig att öla sig odödlig i (1) bygger på supa sig full, och 
det kan också tänkas att hyra sig i form i (2) lånar mönstret från träna sig i 
form. Men hur är det med byta sig ledig och bulta sig stor? Med lite god 
vilja kanske man kan associera till andra predikat, men det är inte givet vilka 
dessa skulle vara. Den sortens associationer blir lite av det möjligas konst 
och säger kanske mer om analytikerns kreativitet än om själva språkbruket. 
(Därmed dock inte sagt att analogi bör avfärdas generellt; vi återkommer till 
detta i slutet av artikeln.) 

Ett alternativ, eller kanske komplement, till en lexikal utgångspunkt är att 
ta fasta på det syntaktiska mönstret [verba objekt resultat] som sådant. Inom 
konstruktionsgrammatik (Fillmore, Kay & O’Connor 1988 m.fl.) antar man 
att sådana abstrakta mönster, s.k. argumentkonstruktioner, ingår bland våra 
språkliga resurser och kan ligga till grund för meningar som dem i (1–4). 
Just detta mönster brukar kallas resultativkonstruktion. Dess engelska mot-
svarighet har behandlats flitigt i litteraturen, bl.a. av Goldberg (1995), och 
svenskans resultativkonstruktion har främst beskrivits av Jansson (2006).  

I Lyngfelt (2007) antar jag en lite mer specifik reflexiv resultativkonstruk-
tion, enligt (5) nedan. Detta därför att svenskans resultativkonstruktion gene-
rellt sett är mer begränsad än engelskans, men just med reflexiver är det 
tvärtom; reflexiva resultativer verkar kunna bildas med nästan vilket verb 
som helst i svenskan. Den övre raden i (5) beskriver betydelsen, uttryckt i 

                          
2 Exempel (2) är hämtat ur en annons, där erbjudandet är att den som hyr en tv får en 
träningscykel på köpet. 



Benjamin Lyngfelt: Argumentstruktur från konstruktionsgrammatisk synvinkel 211 

semantiska roller, och den undre syntaxen. Observera att reflexiv och predi-
kativ tillsammans utgör en s.k. småsats, som uttrycker handlingens resultat; 
byta sig ledig betyder alltså ’byta, så att man blir ledig’. 

(5) REFLEXIV RESULTATIVKONSTRUKTION (Lyngfelt 2007:109) 

[ Agenti V [Temai Pred]RESULTAT ] 

< Subj V [Refl PredikativAP/PP] > 

Argumentkonstruktioner enligt Goldberg 
Argumentkonstruktioner tillämpas inom konstruktionsgrammatiken inte bara 
på mönster som är svåra att fånga med lexikal valens utan på argument-
struktur generellt. Man kan alltså se det som att även mer typiska strukturer 
baseras på syntaktiska argumentkonstruktioner snarare än på verbspecifika 
valensramar. Den som kanske främst förknippas med sådana argumentkon-
struktioner är Goldberg (1995).  

I hennes modell är argumentstruktur primärt konstruktionsdriven. Verb-
ens valens spelar roll i så måtto att verb bara kan ingå i konstruktioner de är 
kompatibla med, vilket normalt innebär att verbets och konstruktionens 
villkor inte står i strid med varandra. Det finns dock fall där villkoren 
krockar, men där verb och konstruktion kombineras ändå. Ett tydligt exem-
pel är hyr dig i form i (2), där valensen hos hyra inkluderar ett objekt som ut-
trycker föremålet för handlingen – det som hyrs. Här bryter resultativ-
konstruktionen tydligt mot valensramen och ändå kan hyra ingå i konstruk-
tionen. Vid en sådan konflikt mellan valens och konstruktion vinner alltså 
konstruktionen. 

Ett exempel på en mer ordinär argumentkonstruktion enligt Goldberg är 
engelskans ditransitive construction (figur 1).  
 
       

Sem CAUSE-RECEIVE < agt rec pat > 
   |  |  
 PRED <    > 
   ↓ ↓ ↓  
       

Syn V  SUBJ OBJ OBJ2  
       

Figur 1. DITRANSITIVE CONSTRUCTION (Goldberg 1995:142) 
 

I konstruktionen i figur 1 länkas de semantiska rollerna agent, recipient 
(mottagare) och patient till de syntaktiska funktionerna subjekt, indirekt 
objekt respektive direkt objekt, för ett givet predikat (PRED). Argument-
konstruktionen antas också bära sin egen betydelse: cause-receive. För att 
göra detta lite mer konkret kan vi föra in ett specifikt predikat i konstruk-
tionen: send (’skicka’). 
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Som framgår av figur 2 innebär cause-receive här att avsändaren genom 
skickandet orsakar att mottagaren kommer i besittning av det skickade. Just i 
detta fall bär själva verbet på i stort sett samma betydelse, men poängen är 
att bitransitiv konstruktion ger en cause-receive-tolkning även med andra 
verb – t.ex. bake someone a cake, där cause-receive tydligt följer av kon-
struktionen och inte av verbet bake (’baka’). 
 
       

Sem CAUSE-RECEIVE < agt rec pat > 
   |  |  
 SEND < sender send.goal sent > 
   ↓ ↓ ↓  
       

Syn V  SUBJ OBJ OBJ2  
       

Figur 2. DITRANSITIVE CONSTRUCTION + send (Goldberg 1995:55) 
 

Goldbergs holistiska syn på argumentstruktur, där en viss betydelse för-
knippas med argumentkonstruktionen som helhet, är intuitivt tilltalande från 
ett konstruktionsperspektiv – inte minst på grund av sitt fokus på att helheten 
är mer än summan av delarna. En svaghet är dock att det inte är helt klart hur 
samspelet mellan verb och argumentkonstruktion ska hanteras. Verb och 
konstruktion ska vara kompatibla, men vad innebär det? Inte minst med 
tanke på att konstruktionen ibland kan köra över verbets valens finns det en 
risk för övergenerering, dvs. att modellen tillåter kombinationer som inte är 
möjliga i praktiken. 

Argumentstruktur enligt Sign-Based Construction Grammar 
En konstruktionsgrammatisk modell där lexikal valens får en tydligare roll är 
Sign-Based Construction Grammar (SBCG, Sag ms 2007, Michaelis under 
utg.). SBCG har utvecklats som en hybrid mellan traditionell konstruktions-
grammatik (Fillmore & Kay 1997, Fried & Östman 2004) och Head-Driven 
Phrase Structure Grammar (HPSG, Pollard & Sag 1994). Liksom HPSG är 
modellen uttalat lexikalistisk, och man antar alltså att argumentstruktur i hög 
grad bestäms av huvudordets valens, men samtidigt kompletteras detta med 
ett konstruktionsperspektiv. 

Kay (2005) är en tydlig representant för SBCG:s syn på argumentkon-
struktioner.3 Som alternativ till Goldbergs (1995) bitransitiva konstruktion 

                          

 

3 I Kay 2005 används ännu inte beteckningen Sign-Based Construction Grammar 
och metaspråket är fortfarande mer traditionellt än i Sag (ms 2007), men SBCG har 
utvecklats i samarbete mellan Kay, Sag, Michaelis och Fillmore, och Kay tillämpar 
modellen fullt ut i senare sammanhang (Kay 2008). Vidare har Sag (personlig kom-
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föreslår han en analys där ett transitivt verb kombineras med en mottagar-
konstruktion: 

(6) send (trans) + recipient construction 
 
Här antas alltså det direkta objektet följa av valensen hos (det transitiva) 
verbet send, men det indirekta objektet tillförs genom att man lägger till en 
mottagarkonstruktion. Grundprinicpen är att man utgår från en minimal 
valens hos huvudorden, där obligatoriska argument ingår, medan optionella 
komplement kommer från argumentkonstruktioner (och fria tilläggsled från 
adjunktionella konstruktioner). Det är viktigt att valensen är minimal och 
endast omfattar argument som är gemensamma för de olika strukturella 
mönster verben kan ingå i, för att undvika fall där valens och argumentkon-
struktion inte stämmer överens. 

Ett tilltalande drag med SBCG är att det är tydligt vilken teoretisk status 
argumentkonstruktionerna har: de är avledningskonstruktioner (Sag ms 
2007). Det är välkänt hur morfologisk avledning kan påverka valensen hos 
ett ord, som t.ex. det transitiverande prefixet be- (jämför svara – besvara). 
På samma sätt modifieras valens av argumentkonstruktioner, förutom att 
dessa inte inkluderar någon morfologisk markör på huvudordet. Följaktligen 
är det också givet vilken status resultatet får. Om utgångspunkten är en 
lexikal enhet med en viss valens leder ”avledningen” i (6) till en ny lexikal 
enhet, med utökad valens. Även efter tillägget av en argumentkonstruktion 
betraktas alltså argumentstrukturen som i princip huvuddriven. De resulter-
ande lexikala enheterna behöver dock inte vara konventionaliserade (≈ 
lagrade i ett mentalt lexikon), utan kan utgöras av mer tillfälliga kombina-
tioner. 

Med den mer explicita formalismen följer också ett mer komplext meta-
språk. Följaktligen är modellen inte lika tillgänglig som Goldbergs, utan det 
är en ganska hög tröskel att komma över innan man kan ta ställning till för- 
och nackdelar med SBCG. En allmän fördel med mer formaliserade 
modeller är att kravet på explicithet driver ökad precision i beskrivningarna; 
en nackdel att det kan leda till fokusering på teknikaliteter, där man riskerar 
att snarare sikta på att få ihop systemet än på att nå ökad förståelse av hur 
språk fungerar. Å andra sidan är det ingalunda givet att en mindre explicit 
modell ger en tydligare bild av studieobjektet bara för att den är mer lättill-
gänglig. 

                                                                                                                             
munikation) hänvisat till Kay (2005) när det gäller SBCG:s hantering av aspekter på 
argumentstruktur som inte behandlas i Sag (ms 2007). 
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Jämförelse 
För en jämförelse mellan NEO:s valensramar, Goldbergs holistiska argu-
mentkonstruktioner och SBCG:s mer kompositionella modell kan vi utgå 
från tre analyser av verbet bevilja:4 

NEO:  bevilja ~ (ngn) ngt 

Goldberg: bevilja → [Transitiv konstruktion] 
   → [Bitransitiv konstruktion] 

SBCG: bevilja ~ ngt   + [Mottagarkonstruktion] 
 
Alla tre analyserna bygger på att bevilja dels obligatoriskt konstrueras med 
ett direkt objekt (det som beviljas), dels optionellt kan konstrueras bitransi-
tivt. I NEO beskrivs detta som att verbets valens omfattar ett obligatoriskt 
och ett optionellt komplement. Analysen enligt Goldberg uttrycker samma 
förhållande som att bevilja är kompatibelt dels med transitiv, dels med 
bitransitiv konstruktion. I analysen enligt SBCG, slutligen, ingår det obliga-
toriska komplementet i verbets valens, medan det optionella kan tillföras 
genom en argumentkonstruktion (dvs. genom avledning). 

Man kan knappast peka ut en av analyserna som rätt och de andra som fel; 
alla tre återger samma deskriptiva generalisering. Möjligen kan man uppfatta 
en skillnad i flexibilitet, och det skulle då bli en empirisk fråga om graden av 
flexibilitet stämmer överens med hur bevilja faktiskt används. Emellertid är 
denna skillnad till stor del skenbar. De båda konstruktionsgrammatiska 
beskrivningarna framstår som mer flexibla än NEO eftersom de är öppna för 
kombination även med andra argumentkonstruktioner, men även NEO tillåt-
er egentligen andra mönster. Ordboken utger sig inte för att redovisa alla 
kombinationer som är möjliga utan bara dem som är konventionaliserade (i 
praktiken, dem som är vanliga). Samtidigt kan flexibiliteten i de konstruk-
tionsgrammatiska beskrivningarna begränsas genom att man preciserar vill-
koren för såväl verb som argumentkonstruktioner, och målet är beskriv-
ningar som är så precisa att systemet varken över- eller undergenererar. 

I brist på särskiljande empiri får vi utgå från andra kriterier. En översiktlig 
uppställning över några för- och nackdelar med de olika angreppssätten ges i 
tabell 1. 

Valensperspektivet är naturligtvis mycket mer välutvecklat än de kon-
struktionsgrammatiska alternativen, tack vare århundraden av lexikografisk 
erfarenhet. Hur långt Goldberg eller SBCG räcker vet vi egentligen inte än, 

                          
4 För säkerhets skull kanske det bör poängteras att alla konstruktionsgrammatiska 
analyser av svenska exempel i artikeln är mina egna. Även om jag försöker hålla 
mig troget till andan i förlagorna är det inte säkert att Goldberg, Kay och Sag skriver 
under på alla detaljer. Detta gäller i synnerhet SBCG, där jag kombinerar material 
från olika källor. 
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Tabell 1. Några för- och nackdelar med olika perspektiv på argumentstruktur 

Lexikal valens + välutvecklat 

 + fångar huvudordens centrala roll 

 – fångar inte friare argumentstrukturer 

Goldberg + fångar generaliseringar på syntaktisk nivå 

 – oklart hur samspelet lexikon/syntax ska hanteras 

 – risk för övergenerering 

SBCG + fångar både lexikala och syntaktiska mönster 

 + tydlig mekanism 

 – tekniskt metaspråk, hög tröskel 

 – kräver ytterligare mekanism för nollinstansiering 

eftersom ingen av modellerna har tillämpats i stor skala. Sett till inriktningen 
framstår SBCG som något av en syntes eller möjligen hybrid av de andra 
båda, genom sin kombination av lexikal valens och argumentkonstruktioner. 

Skillnaden mellan de båda konstruktionsgrammatiska alternativen handlar 
annars mycket om formalisering och explicithet, där man ju kan ha olika 
teoretiska preferenser. Det bör nämnas att Goldberg representerar ett mer 
kognitivistiskt synsätt, vilket medför delvis andra prioriteringar. Vidare är 
båda modellerna ännu under utveckling, och det finns både utrymme för och 
behov av ytterligare preciseringar på flera punkter.  

En mer reell skillnad är risken för övergenerering hos Goldberg. Båda 
modellerna är villkorsbaserade, och bygger därmed på samma strävan att 
formulera villkoren så precist att systemet varken över- eller undergenererar. 
Emellertid ligger en inbyggd risk för övergenerering i att Goldbergs modell 
tillåter argumentkonstruktioner att neutralisera lexikala valensrestriktioner. 
Utan tydliga begränsningar av denna möjlighet blir lexikal valens på sätt och 
viss meningslös, genom att den när som helst kan sättas ur spel. 

Å andra sidan är det tydligt att lexikal valens faktiskt kan sättas ur spel 
under vissa förutsättningar. Ett exempel som nämndes ovan är hur uttrycket 
hyra sig i form undertrycker det ordinarie objektet till hyra. Goldbergs 
modell lämnar som sagt utrymme för detta, medan SBCG fordrar en kom-
pletterande mekanism. Man utgår här från begreppet nollinstansiering, som 
innebär att ett argument är närvarande semantiskt men inte instansieras syn-
taktiskt; enklare uttryckt är argumentet implicit. 

Nollinstansiering 
Inom konstruktionsgrammatik brukar man räkna med tre typer av noll-
instansiering (Fried & Östman 2004:66 ff., Martola 2008): 
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− fri nollinstansiering (FNI): strukturellt licensierad, t.ex. implicit agent i 
passiv, nominaliseringar, underförstådda subjekt i infinitivfraser 

− definit nollinstansiering (DNI): känd information, ellips 
− indefinit nollinstansiering (INI): argumentet irrelevant, fokus på 

predikatet. 
 
Observera att fri nollinstansiering inte betyder ’frivillig’, eftersom kategorin 
inkluderar obligatorisk nollinstansiering såsom underförstådda subjekt i 
infinitivfraser. FNI är fri i bemärkelsen att den inte lyder under några prag-
matiska begränsningar utan alltid är möjlig i de aktuella konstruktionerna 
(strukturellt licensierad). Ett exempel på DNI är Jag vann, som rimligen 
yttras när det är uppenbart för åhörarna vilken match eller tävling som avses. 
INI uppträder under motsatta förutsättningar, när det underförstådda argu-
mentets innehåll är irrelevant i sammanhanget och det centrala i stället är 
predikatet som sådant. Ett typiskt exempel är Vi äter klockan sju, där 
yttrandet handlar om själva ätandet och det är oväsentligt att ange vad som 
ska ätas. 

Objektsutelämningen i hyra sig i form sorterar under INI. Uttrycket går ut 
på att man genom hyrandet får möjlighet att komma i form, och vad man hyr 
hör strängt taget inte dit. Notera att INI är en förutsättning för att man ska 
kunna använda resultativkonstruktion i det här fallet; vi kan inte säga *hyra 
tv:n sig i form. Mönstret [verba sig resultat] tillåter alltså inte mellanliggande 
led, utan förutsätter antingen ett intransitivt verb (som öla) eller nollinstansi-
ering. 

Detta resonemang leder till följande två alternativa analyser av hyra sig i 
form. Som synes involverar SBCG-analysen ett moment mer än Goldberg-
analysen. 

(7) hyra + resultativkonstruktion (ung. enligt Goldberg) 

(8) hyra (trans) + INI + resultativkonstruktion (ung. enligt SBCG) 
 
Så om även SBCG tillåter nollinstansiering, är det då inte samma risk för 
övergenerering här som med Goldberg? Nej, eftersom man genom INI speci-
ficerar vilka förutsättningar som måste råda för att objektet ska kunna under-
förstås. Det är just en sådan restriktion som saknas hos Goldberg. 

Avslutande reflexioner 
Vad som är för- och nackdelar med de olika perspektiven på argument-
struktur beror givetvis också vad beskrivningarna ska användas till. Exem-
pelvis är en lexikal utgångspunkt ganska självklar i lexikografiska samman-
hang, eftersom ordböcker är organiserade utifrån uppslagsord (elektroniska 
ordböcker kan dock på sikt möjliggöra även andra sökvägar). Om vi bortser 
från praktiska tillämpningar och ser mer till språkteori som sådan råder även 
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där stor dominans för synen på argumentstruktur som huvudsakligen lexikalt 
styrd.5 Och i huvudsak finns det gott fog för denna syn.  

Samtidigt har Goldberg m.fl. visat att lexikal valens inte kan vara hela 
sanningen. Goldberg (1995:11) räknar upp åtta olika argumentstrukturer med 
verbet kick, varav flertalet är svåra att se som lexikalt styrda av verbets 
valens. I Lyngfelt (2008:273) gör jag något liknande med skratta, där exem-
pelvis följande två användningar rimligen bygger på något annat än vår kun-
skap om själva verbet. Skratta är normalt varken anföringsverb (9) eller 
rörelseverb (10), men används som sådana i de aktuella konstruktionerna. 

(9) – Överklassbrud! skrattade Anita gällt. 

(10) […] några par skrattade iväg nerför trapporna och ut på gårdsplanen. 
 
Ett inte alltför djärvt antagande är då att argumentstruktur bildas i samspel 
mellan lexikon och syntax (för ett fylligare resonemang kring detta, se 
Lyngfelt 2008). Hur detta samspel fungerar ser jag som en central fråga för 
grammatikforskningen, men vi har än så länge mycket större kunskap om 
den lexikala sidan av saken än om konstruktionssidan.  

SBCG kan ses som ett försök att integrera perspektiven. En sådan inte-
grering handlar dock inte bara om att kombinera befintliga valensbeskriv-
ningar med kompletterande argumentkonstruktioner rakt av. Som nämndes 
ovan utgår SBCG från minimal lexikal valens, medan ordböcker tvärtom 
strävar efter att formulera så utförliga valensmönster som möjligt. Ett när-
besläktat projekt finner vi inom konstruktionsgrammatikens systerdisciplin 
ramsemantik (Frame Semantics), där det finns spännande planer på att 
integrera syntaktiska konstruktioner i den lexikografiska resursen FrameNet 
(se Fillmore 2008).6  

En mekanism som jag avfärdade ganska snabbt ovan är analogi, närmare 
bestämt lexikala analogier. Egentligen betvivlar jag inte att sådana före-
kommer (t.ex. öla sig odödlig << supa sig full), utan ville snarast poängtera 
att argumentstrukturer också kan vara baserade på mer abstrakta mönster än 
så. Vad man då inte bör glömma bort är att analogi kan vara relevant även 
från ett konstruktionsperspektiv – som analogi med en abstrakt argument-
konstruktion snarare än med andra lexikala mönster. 

Konstruktionsgrammatik tar avstånd från den traditionella distinktionen 
mellan lexikon och grammatik, där grammatiken består av produktiva regler 
medan idiosynkrasier hör till lexikonet. I stället betraktar man språket som 
ett inventarium av mer eller mindre generella/specifika konstruktioner, av 
vilka många snarast är semiproduktiva. Som nämndes ovan kan t.ex. reflexiv 

                          
5 Undantag finner vi t.ex. inom nyare minimalism (se t.ex. Platzack 2009). 
6 Ett annat sätt att ta sig an samspelet mellan lexikon och syntax, som jag dock inte 
har berört här, utgår från begreppet meningspotential (se t.ex. Norén & Linell 2007). 
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resultativkonstruktion bildas med nästan vilket verb som helst, men bara 
nästan. Både äta sig mätt och skrika sig hes passar in i det resultativa 
mönstret ’äta/skrika så att man blir mätt/hes’, men känna sig trött betyder 
inte ’känna så att man blir trött’. Detta tyder på att konstruktionen inte är 
fullt produktiv, och det är här analogi kommer in i bilden. 

Man kan tänka sig att konstruktioner först uppstår – nybildas eller lånas in 
– som väldigt specifika strukturer, vars tillämpning sedan utvidgas genom 
analogi tills de kanske med tiden blir fullt produktiva (inom sina respektive 
domäner). Barðdal (2008) betraktar analogi och produktivitet som poler på 
en skala, där användningen av en struktur bygger mindre och mindre på 
analogi ju mer produktivt mönstret blir – och tvärtom. Löwenadler (under 
utg.) med flera drar en skarpare gräns, och menar att produktiva regler 
tillämpas automatiskt; i annat fall handlar det om analogi. Löwenadlers 
gränsdragning för tankarna till den vanliga morfologiska distinktionen 
mellan böjning och avledning enligt vilken böjning typiskt är produktiv, 
medan avledning bygger på analogi. Detta är intressant i sammanhanget inte 
minst med tanke på att SBCG (Sag ms 2007) behandlar argument-
konstruktioner som en form av avledning.  

Å andra sidan är det inte givet att ofullständig produktivitet handlar om 
analogi. Det kan också vara så att det som ser ut som ett semiproduktivt 
mönster i själva verket är produktivt men inom en snävare domän. Att 
uttrycket känna sig trött inte fungerar resultativt kan t.ex. beror på en restrik-
tion på resultativkonstruktionen som utesluter statiska predikat. 

Det finns inte utrymme här för en närmare diskussion av förhållandet 
mellan produktivitet och analogi, men frågan förefaller onekligen vara 
central för samspelet mellan lexikon och syntax – inte enbart med avseende 
på argumentstruktur.  
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Om definitionen av grammatisk metafor 

Ulrika Magnusson 

Inledning 
Inom systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är begreppet grammatisk meta-
for centralt på flera sätt, både teoretiskt för SFL som en funktionell teori och 
i tillämpningar, t.ex. i undersökningar av registervariation och av språk-
utveckling, där grammatisk metafor ofta är ett särskiljande drag. Avgräns-
ningen av grammatisk metafor är dock inte självklar utan tycks ofta bli före-
mål för diskussion (t.ex. Derewianka 1995, Hestbæk Andersen 2005, Hest-
bæk Andersen & Smedegaard 2005) och ibland en del av undersökningar där 
begreppet används. 

Mitt syfte med denna artikel är att diskutera några i första hand lexiko-
grammatiska aspekter som gör att avgränsningen av grammatisk metafor inte 
alltid är självklar och som i vissa fall ger upphov till olika ställningstaganden 
hos olika forskare. Jag tar bl.a. upp kontrastiva aspekter, grammatisk metafor 
som ett graduellt fenomen samt några angränsande fenomen, t.ex. avledning 
och abstraktion. Begreppet tycks användas för något varierande fenomen av 
olika forskare, och det har till dels vaga konturer i förhållande till andra 
fenomen. Vissa aspekter har diskuterats tidigare i nordistisk forskning 
medan andra är mer specifika för SFL. 

Grammatisk metafor och semantiskt motiverad lexikogrammatik 
– definition av grammatisk metafor 
Grammatisk metafor fångar det faktum att en betydelse kan uttryckas på 
flera sätt. Fenomenet hänger nära samman med den systemisk-funktionella 
språkmodellen, i vilken lexikogrammatiken inte är separat utan realiserar be-
tydelse och situationskontext (Halliday 1994:xiv). Härav följer att man antar 
att det finns ett naturligt förhållande mellan semantik och lexikogrammatik, 
att grammatiska kategorier är semantiskt motiverade. (Relationen mellan 
lexikogrammatik och språkljud är däremot arbiträr.) Detta innebär exempel-
vis att ordklasserna har semantiska motsvarigheter i den systemisk-funktion-
ella språkmodellen: ett verb realiserar typiskt en process, ett substantiv ett 
ting och ett adjektiv en egenskap. Dessa realiseringar kallas kongruenta. 
Även större enheter än ordklasserna tilldelas semantiska motsvarigheter.  

Grammatisk metafor har en viktig roll i den utpräglat funktionella SFL-
modellen (jämför Butler 2003) genom att samla olika typer av konstruk-
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tioner där detta naturliga ett-till-ett-förhållande inte gäller, exempelvis 
nominaliseringar av processer och egenskaper. Nominaliseringar och andra 
grammatiska metaforer på frasnivå är ett slags förskjutningar mellan lexiko-
grammatik och semantik, där ordklasserna har en icke-typisk betydelse, dvs. 
andra ordklasser än de ”naturliga” realiserar semantiska kategorier. Därmed 
anses en spänning uppstå mellan lexikogrammatiken och semantiken och 
dessutom en dubbel betydelse hos den grammatiska metaforen som den 
kongruenta inte har (jämför Hestbæk Andersen 2005). En nominalisering 
som springande har både process- och tingbetydelse, enligt denna beskriv-
ning. 

Grammatisk metafor täcker inte bara nominaliseringar utan ”korskopp-
lingar” generellt mellan semantik och lexikogrammatik (Halliday 1998). I 
t.ex. långt samtal är samtal en nominaliserad process men också långt kan 
ses som en grammatisk metafor, då ett adjektiv ersätter ett adverb (samtala 
länge). Ett annat exempel är particip med verbal betydelse och adjektivistisk 
funktion, t.ex. springande häst. Grammatisk metafor inkluderar vidare också 
förskjutningar mellan deltagarroller på satsnivå (jämför Hestbæk Andersen 
& Smedegaard 2005), här illustrerat med exempel ur Halliday (1994) re-
spektive en biologilärobok för gymnasiet (Henriksson 2003): 

(1) The third day saw them at the summit 

(2) Det arteriella blodet deponerar värme i det återvändande venösa blodet 
 
”Förskjutningen” består i det första exemplet i att en inanimat deltagare, the 
third day, konstrueras som subjekt och någon som kan se, i en sats som typ-
iskt har en animat deltagare (en mental process med SFL-termer). Den andra 
exempelmeningen kretsar kring en nominalisering, värme, och innehåller 
bl.a. konstruktionen där blod ”deponerar” värme. 

Utöver den typ av ideationell metaforik som jag tagit upp ovan, räknar 
man också med interpersonella grammatiska metaforer. Ett exempel är in-
kongruent realiserade språkhandlingar, som när en fråga är en förtäckt upp-
maning: Får jag be dig stänga fönstret. Jag kommer inte att ta upp denna typ 
av metaforik. 

Grammatisk metafor i funktionell grammatik – språkets 
utveckling och språkutveckling 
Grammatisk metafor är centralt i en funktionell grammatik som strävar efter 
att beskriva hur människor skapar betydelse i kommunikation och, i anslut-
ning till det, lexikogrammatiken som realisering av betydelse. Kongruenta 
former antas föregå inkongruenta former i såväl språkets historiska utveck-
ling som barns språkutveckling. I barnspråksutvecklingen kopplas grammat-
isk metafor till skriftspråklighet och literacitet, eftersom grammatisk metafor 
prototypiskt förekommer i skriftliga och specialiserade texter och i typfallet i 
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de högre skolåren. (För empiriska undersökningar, se Derewianka 1995 och 
Christie & Derewianka 2008.) 

Lexikal och grammatisk metafor 
Grammatisk metafor är inte detsamma som det som vanligtvis kallas metafor 
(hädanefter lexikal metafor). Grammatisk metafor bygger på en grammatisk 
skillnad mellan två sätt att uttrycka en betydelse, t.ex. mellan ett verb och en 
nominalisering som realiserar samma process – att springa/ett springande – 
medan lexikal metafor inte brukar relateras till grammatiska skillnader. 
Paralleller finns dock, då både lexikal och grammatisk metafor har en spänn-
ing mellan en kongruent och en metaforisk form. I båda fallen, föreslår 
Taverniers (2006), rör det sig också om betydelse som har olika realiser-
ingar, grovt uttryckt. I exempel 3 och 4 nedan finns exempel på en icke-
metaforisk form (besegrade) respektive en lexikal metafor (krossade); i 
exempel 5 och 6 en icke-metaforisk form (springa) respektive en grammat-
isk metafor (springande): 

(3) Manchester United besegrade Chelsea. 

(4) Manchester United krossade Chelsea. 

(5) De har sprungit in och ut här hela morgonen. 

(6) Det har varit ett evigt springande. 
 

Sett från betydelsesidan, föreslår Taverniers, kan ett parallellt perspektiv 
anläggas på lexikal och grammatisk metafor, då både lexikal och grammatisk 
metafor realiserar samma betydelse som en kongruent form gör, vilket illu-
streras i figur 1 (tilläggas bör att såväl en lexikal som en grammatisk metafor 
förstås tillför betydelse som inte finns i den kongruenta formen). 
 

Lexikal metafor

Betydelse

Realisering

Grammatisk metafor

springa

springa springande

besegra

besegra krossa

Figur 1. Lexikal och grammatisk metafor med utgångspunkt i semantiken 
 

Lexikal metafor kan också ses från det motsatta hållet, som ett lexiko-
grammatiskt uttryck som har flera betydelser (ibid.). Jämför t.ex. exempel 7, 
där krossa används icke-metaforiskt, och 8, där krossa är en lexikal metafor: 

(7) Krossa kummin i mortel. 
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(8) Manchester United krossade Chelsea. 
 
Perspektivet illustreras i figur 2. 
 

Figur 2. Lexikal metafor med utgångspunkt i lexikogrammatiken 
 

Grammatisk metafor definieras sammanfattningsvis som en icke-typisk 
realisering av en betydelse, mot bakgrund av det naturliga förhållande 
mellan semantik och lexikogrammatik som antas i SFL; exempel på typiska 
realiseringar är ’ting’/substantiv eller ’process’/verb. Även om definitionen 
kan synas handfast, är det ofta inte självklart vad som är en grammatisk 
metafor respektive en kongruent realisering. Jag tar nedan upp några aspekt-
er som komplicerar avgränsningen. 

Svårbestämd betydelse: grammatisk metafor kontra avledning 
En grammatisk metafor har ofta avledningsmorfologi, men alla avledningar 
är inte grammatiska metaforer. En avledning som blandare är inte en 
grammatisk metafor, då det helt kongruent är ett substantiv som avser ett 
’ting’. En avledning kan dock ha olika betydelser i olika kontexter och bara i 
vissa vara en grammatisk metafor. Produktion (SAG 2:32) kan exempelvis 
betyda antingen ’det som produceras’ (ett substantiv avser ett ting) eller 
’aktionen att producera’ (ett substantiv avser en process), och bara i det sista 
fallet är det en grammatisk metafor.  

För svenskans del diskuteras sådana glidande betydelser av såväl SAG 
som Loman (1964), utan att begreppet grammatisk metafor används. Loman 
räknar i sin undersökning av verbalsubstantiv med sju betydelser som inte är 
aktionella, t.ex. sådana som betecknar tiden för en handling (gryning) eller 
”nomina scripti” (skrivelse, skrivning) – dessa skulle alltså inte vara gramm-
atiska metaforer med SFL-termer. Vissa nominaliseringars betydelse anser 
han vara omöjlig att avgöra och kunna vara både aktionell och icke-aktion-
ell, t.ex. betalning i kontexter som göra något mot betalning. Lomans under-
sökning gäller ett problem som blir aktuellt i undersökningar av grammatisk 
metafor, utan att bygga på SFL-terminologi. Inte överraskande varierar det 
också mellan SFL-forskare var gränsen dras för olika betydelser av den typ 
som Loman exemplifierar med betalning och därmed för vad som är en 
grammatisk metafor.  

Betydelse

Realisering

besegra krossa

krossa
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Grammatisk metafor, abstraktion och ”sammanfattningsord” 
Allmänt relaterar sig grammatisk metafor till abstraktion, då grammatisk 
metafor ofta ger upphov till abstraktion och ofta förekommer i abstrakta text-
er. Vissa forskare (Veel 1997 citerad i Edling 2006) vill inte göra skillnad på 
grammatisk metafor och abstrakta uttryck, eftersom ingen av dem kan be-
röras (Edling 2006:56) och de ofta båda hör till specialiserade och abstrakta 
kontexter. Abstraktion behöver dock inte analyseras som liktydigt med 
grammatisk metafor, eftersom konkretion/abstraktion är en semantisk egen-
skap, medan grammatisk metafor har att göra med förhållandet semant-
ik/lexikogrammatik (jämför Martin 1997). 

Särskilt stor oenighet angående avgränsning tycks en annan typ av ord ge 
upphov till, här kallade ”sammanfattningsord” (eng. summary words). Sub-
stantiv som problem, metod, process, incident och tilldragelse sammanfattar 
en eller flera händelser och har därmed uppenbara likheter med grammatisk 
metafor och analyseras också som sådana av vissa (jämför Derewianka 
1995). Deras funktion i text är därtill ofta snarlik den hos grammatiska 
metaforer, t.ex.: 

(9) Loket i ett godståg spårade ur mellan Storträsk och Jörn. Urspårningen 
inträffade den 18 februari förra året. 

(10) Loket i ett godståg spårade ur mellan Storträsk och Jörn. Incidenten inträff-
ade den 18 februari förra året. 

 
Både incidenten och urspårningen syftar tillbaka på och sammanfattar i 
exemplen händelsen i den föregående satsen. Incidenten är i exempelmen-
ingen ett substantiv som avser en process (’Loket spårade ur’) och skulle i en 
”liberal” tolkning (Derewianka 1995) betraktas som en grammatisk metafor 
på samma sätt som urspårningen. En strängare tolkning kräver dock att det 
ska vara möjligt att ”packa upp” en nominalisering till ett lexikalt besläktat 
verb, vilket i meningarna ovan bara är möjligt med urspårningen: 

(11) Loket spårade ur den 18 februari förra året 
 
Enligt denna hållning krävs således morfologisk släktskap med en kongruent 
form för att något ska betraktas som grammatisk metafor.  

Hittills har jag tagit upp några fenomen som angränsar till grammatisk 
metafor: avledning, abstraktion och sammanfattningsord. Nedan berör jag 
några egenskaper hos själva fenomenet grammatisk metafor som bidrar till 
att göra fenomenet något glidande. 

Grammatisk metafor är graduellt 
Grammatisk metafor skapas typiskt i verksamheter där det finns behov av 
någon typ av specialisering, ett särskilt sätt att se på världen och att 
konstruera språkliga representationer av den. Hit hör vetenskapliga disciplin-
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ers språkbruk, vilka också anses vara register som gett upphov till en särskilt 
rik flora av grammatiska metaforer i engelskans historiska utveckling 
(Halliday & Martin 1993:80). Grammatisk metafor är dock inte förbehållet 
vetenskapliga sammanhang utan tycks uppstå i skilda kontexter – sport, 
musik, ekonomi – och betingas säkert av olika faktorer. 

Eftersom grammatisk metafor ofta hänger ihop med olika verksamheters 
specialiserade sätt att se på världen, kan något ofta framställas med mer eller 
mindre bruk av grammatiska metaforer – ju mer initierad mottagare, desto 
mer metaforik är förmodligen möjligt. Halliday & Martin (1993:79) respek-
tive Halliday & Matthiessen (1999:257) konstaterar följaktligen att 
grammatisk metafor är graduellt, vilket illustreras med hur ett och samma 
innehåll kan framställas med hög vetenskaplig specialisering och många 
grammatiska metaforer respektive riktat till ett barn och helt utan grammat-
iska metaforer. Däremellan finns flera mellanformer med olika mycket 
grammatiska metaforer. I längre enheter än enskilda fraser – vilket jag i 
första hand diskuterat hittills – är det nämligen inte sällan möjligt att packa 
upp en inkongruent ordalydelse i flera steg. Exempel 12–14 avser att illu-
strera Halliday & Matthiessens resonemang: 

(12) Barnets utveckling av förståelse för talbegreppet. 

(13) Barnet utvecklar förståelse för talbegreppet. 

(14) Barnet förstår talbegreppet allt bättre. 
 
I exempel 13 packas den grammatiska metaforen barnets utveckling i exem-
pel 12 upp till kongruenta former så att genitivattributet barnets blir sub-
jektet barnet och nominaliseringen utveckling blir verbet utvecklar. Men den 
grammatiska metaforen förståelse kvarstår i exempel 13 och packas upp i 14 
som förstår. Meningarna illustrerar schematiskt typiska skillnader som ofta 
finns mellan inkongruenta och kongruenta texter. Åt andra hållet kan en 
inkongruent mening ofta omformuleras till en ännu mer inkongruent variant. 
Halliday & Matthiessen menar att sådana exempel visar hur grammatisk 
metafor är ett relativt fenomen och att det ofta inte går att finna en väl 
avgränsad ytterände på skalan mellan kongruens och inkongruens 
(1999:256).  

Kongruens/inkongruens är med andra ord graduellt på liknande sätt som 
specialisering är det. Tillkommer gör att grammatisk metafor inte entydigt 
hänger ihop med frekvens. I uttryck som ta en dusch finns en nominaliser-
ing, men uttrycket är förmodligen lika vanligt som den verbala motsvarig-
heten duscha. Uttryck av den typen analyseras ibland i egna kategorier 
(Halliday & Matthiessen 1999) eller som ett slags ”döda” grammatiska 
metaforer där spänningen mellan semantik och lexikogrammatik i någon 
mån gått förlorad.  
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Grammatisk metafor är delvis språkberoende 
Den sista aspekten på grammatisk metafor jag tar upp här är den kontrastiva. 
Det tycks som om olika språk är olika benägna att tillåta olika typer av 
grammatisk metafor och som om grammatiska metaforer är mer eller mindre 
vanliga på olika språk. Nordrum (2007) visar exempelvis att nominalisering-
ar under vissa förutsättningar tenderar att översättas med verbala motsvarig-
heter på svenska, dvs. med en kongruent form, vilket hon bl.a. förklarar med 
språkens olika genrekonventioner. Teich (2003:13 ff.) konstaterar i sin tur att 
förhållandet mellan lexikogrammatik och semantik är olika ytligt på olika 
språk. Tyskan är ett exempel på ett ytligt språk i jämförelse med engelskan, i 
så måtto att engelskan tillåter en större variation i vilka semantiska roller 
ordklasser kan ta. Exempelvis kan inanimata argument vara subjekt i fler 
sammanhang på engelska än på tyska, enligt Teich, vilket illustreras med 
bl.a. följande exempel (från Hawkins 1986): 

(15)   A few years ago a pfennig would buy you two pins 

(16) *Vor einigen Jahren kaufte ein Pfennig dir zwei Nadeln 

(17)   Vor einigen Jahren konnte man für einen Pfennig zwei Nadeln kaufen  
 
På tyska är det enligt Teich inte möjligt för det inanimata Pfennig, med be-
tydelse av medel, att ha subjekts- och agensrollen i detta sammanhang utan 
måste i stället konstrueras som adverbial. Därmed är det svårare att på tyska 
skapa den grammatiska metafor som finns i den engelska meningen, som be-
står i agensen hos pfennig. Besläktade skillnader mellan språk, som har be-
tydelse för utrymmet att skapa grammatiska metaforer, avseende agens kon-
stateras för franskan och svenskan i Ramnäs (2006).  

Sammanfattande diskussion 
Olika forskare tycks fästa olika stor vikt vid att en grammatisk metafor ska 
vara en ”förskjutning” mellan semantik och lexikogrammatik och därmed 
möjlig att ”härleda” till en kongruent form, dvs. att det ska finnas en lexikal 
släktskap mellan exempelvis en nominalisering och ett verb. En mer 
”liberal” hållning (jämför Derewianka 1995) analyserar ”sammanfattnings-
ord” och kanske även abstrakta uttryck som grammatiska metaforer. Ett 
argument för det kan vara den relation som onekligen finns mellan 
grammatisk metafor och teknikalitet, specialisering och skriftspråklighet. 
Edling (2005:56 f.) citerar exempelvis Veel, som för samman abstrakta 
uttryck och grammatisk metafor och frågar sig vilka de kongruenta version-
erna av abstrakta ord som kraft, energi och princip skulle vara och hur man 
talar om dem på ett sätt som är anpassat till barn. 

En mer konservativ definition (jämför Derewianka 1995) utgår från SFL-
modellens ”naturliga” koppling mellan semantik och lexikogrammatik och 
kräver släktskap mellan en grammatisk metafor och en kongruent form. 
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Grammatisk metafor är då ett alternativt sätt att uttrycka en betydelse – en 
definition som ger parallellitet mellan grammatisk och lexikal metafor (jäm-
för avsnittet Lexikal och grammatisk metafor ovan). Abstrakta uttryck och 
det som ovan kallats sammanfattningsord ses då som något annat än 
grammatisk metafor, som däremot innefattar vardagliga, allmänspråkliga 
nominaliseringar som ta en dusch. Prototypisk grammatisk metafor relaterar 
sig således med denna analysmodell till specialiserat, ofta skriftligt språk-
bruk men inte uteslutande till det. 

Möjligen avgör forskningsintresset i viss mån vilket tillvägagångssätt 
man väljer. Är man intresserad av abstraktion och specialisering, är det kan-
ske mindre intressant att göra skillnad på grammatisk metafor och näraligg-
ande fenomen, och därutöver kanske mindre relevant att ta fasta på ”döda” 
grammatiska metaforer som hör till allmänspråket. Derewianka (1995) fram-
för hypotesen att textforskare tenderar att inta en sådan hållning i definition-
en av grammatisk metafor i högre grad än mer grammatiskt intresserade 
forskare, för vilka förhållandet mellan semantik och lexikogrammatik är i 
fokus. 

Om man är intresserad av språkutveckling, finns det kanske skäl att 
anamma en snävare tolkning och reservera grammatisk metafor för icke-typ-
iska realiseringar av betydelse som har lexikal släktskap med en kongruent 
form, t.ex. nominaliseringar. Med denna snävare definition innebär gramm-
atisk metafor i förhållande till en kongruent form en rekonstruktion av 
grammatiken, då en betydelse realiseras på ett alternativt sätt, och en spänn-
ing mellan en metaforisk och en icke-metaforisk form. 

Huruvida kongruenta former kommer före inkongruenta samt hur förhåll-
andet mellan kongruens och grammatisk metafor ser ut på olika språk är för-
stås en empirisk fråga, som för svenskan till stor del återstår att utforska. 
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”… ett fint ord som utstrålar sexualitet” 
Hur man konstruerar kön genom att diskutera språk 

Karin Milles 

Inledning 
Språket är inte bara en angelägenhet för språkvetare. Allmänheten ägnar sig 
ofta med stor entusiasm eller ilska åt att kommentera och värdera språkbruk, 
ord och uttryck. Deborah Cameron (1995) kallar detta för språkhygien och 
menar att den handlar om mer än språk – särskilt moral och ideologi. 

När ordet snippa togs in i SAOL 2006 var det resultatet av en språkkam-
panj med rötterna i en svensk jämställdhetsdiskurs.  

Men trots att vi nu har (minst) ett ord i ordboken, fortsätter den språk-
hygieniska debatten på bloggar, runt middagsbord och ibland också i tid-
ningarna. Debatterna, och de argument som används för att förorda de olika 
alternativorden ger oss konturerna i en vidare diskussion – diskussionen om 
kön och könsskillnad, en diskussion som pågått genom seklerna och som 
intensifierats i och med feminismens framväxt.  

Genom att studera könsordsdiskussionerna kan vi se den pågående för-
handlingen om hur vi i vår kultur vill förstå det kvinnliga könet och den 
kvinnliga sexualiteten. Detta kan kopplas till filosofen Judith Butlers teorier 
om könets performativitet (1990, 1993). Vissa argument som förs fram kan 
ses som en del av den ritualiserade upprepning av normer som ger illusionen 
av ett naturgivet kvinnligt kön med vissa egenskaper och drag. Och vissa 
verkar användas för att ifrågasätta dessa ritualer och normer, för att vidga 
gränserna för den kvinnliga sexualiteten.  

Metaspråk och språkhygieniska debatter 
Med start under 1990-talet fördes en debatt kring frånvaron av ett neutralt 
och vardagligt ord för flickors kön. Debatten resulterade bl.a. i lanseringen 
av ordet snippa (debatten och lanseringen finns beskriven i Milles 2005 och 
2006). 

Men trots att lanseringen kan sägas ha varit lyckosam – snippa används 
av RFSU, har tagits in i ordböcker och används bl.a. i barn- och ungdoms-
böcker – så fortsätter debatten om vilket ord som ska användas.  

Under åren som följde på snippa-lanseringen försökte jag undersöka 
användningen av det nya ordet. Jag googlade på ordet och andra ord för 
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flickors kön på nätet och jag sökte också igenom de nätbaserade press-
arkiven Presstext och Mediearkivet.  

Ordet snippa genererade alltid ett antal träffar i sökningarna, men 
intressant nog användes det i majoriteten av fallen i sin metafunktion – alltså 
som ord, och inte som beteckning för flickors och kvinnors kön. Det här är 
en typisk förekomst, från en blogg:1 

(1) Snippa ska det heta, enligt RFSU. Gamla ord som slida, vagina eller fitta dug-
er inte. (2007a) 

 
I många fall värderades också ordet: 

(2) Jag vill bara meddela att jag inte tänker säga snippa. Det låter dumt. Muff 
heter det. (2008a) 

 
Och yttrandena gav oftare än inte upphov till diskussion. Uttalandet i exem-
pel 2 genererade 24 kommentarer som gav både medhåll och mothugg. Det 
här gjorde mig nyfiken. Jag anade att metadiskussionerna kunde kopplas till 
frågor om språkbruk och social mening.  

Diskussionerna förekommer inte endast i nätsammanhang – på hemsidor, 
bloggar och i nätburna diskussionsforum. Jag har också fler än en gång varit 
med om att de dragit igång spontant bland kolleger och studenter efter någon 
av de föreläsningar jag givit om snippa-lanseringen eller under middagar 
med vänner och bekanta. Av metodiska och etiska skäl kommer jag här i 
artikeln endast att använda exempel från nätet, men det är min uppfattning 
att dessa diskussioner varken i innehåll eller i form skiljer sig särskilt mycket 
från de diskussioner som förekommer i samtal ansikte mot ansikte.  

Begreppet metaspråk ger en viktigt teoretisk inramning till de följande 
resonemangen. Språk är ett meningsskapande system som kan användas bl.a. 
till att beskriva och kommentera sig själv. 

Den här egenskapen hos språk är naturligtvis en nödvändig förutsättning 
för språkvetenskapen. Som språkvetare använder vi i huvudsak språk, talat 
eller skrivet, för att undersöka, analysera, diskutera och beskriva språk. Men 
man behöver naturligtvis inte vara språkvetare för att använda metaspråk.  

Metaspråk använder vi hela tiden (Han talar finlandssvenska, Jag sa hej 
till alla som kom in genom dörren). Många gånger ingår det också värder-
ande element i metaspråkliga yttranden. Språket värderas, och ofta också 
indirekt den som använder språket. (Hon har ett fruktansvärt torftigt språk! 
Er franska är utmärkt!).  

Det här gör att metaspråk har sociala funktioner: ”it is in the interplay 
between usage and social evaluation that much of the social ‘work’ of 
language […] is done” (Jaworski m.fl. 2004:3). Detta i sin tur gör metaspråk 

                          
1 Källorna förtecknas sist i artikeln, sorterade på årtal och eventuell tilläggsbokstav. 
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intressant för studier kring språkets sociala aspekter. Genom att studera 
metaspråk kan man få ledtrådar till hur social kategorisering och skiktning 
går till. Genom metaspråk kan man också få tillgång till ifrågasättanden och 
förhandlingar av sociala kategorier.  

Cameron menar att språkhygien är en grundläggande funktion hos 
språket, och därför ett viktigt studieobjekt inom språkvetenskapen: ”verbal 
hygiene in the abstract is as basic to the use of language as vowels are to its 
phonetic structure, and as deserving of serious study” (1995:1). Precis som 
Jaworski m.fl. (2004), menar Cameron att metaspråk har viktiga sociala 
funktioner: ”verbal hygiene is not just about ordering language itself, but 
also exploits the powerful symbolism in which language stands for other 
kinds of order – moral, social and political” (ibid:25). Språkhygieniska kam-
panjer eller språkreformer vill ofta ge lösningar på sociala problem genom 
att på ett förtryckande sätt framhäva en typ av språk eller språkbruk som 
bättre än någon annan typ.  

Cameron visar hur vi genom att studera språkhygieniska debatter kan 
blottlägga sociala spänningar och motsättningar, då: ”questions of language 
can readily become a code for issues of race, class and culture” (ibid:85). 
Hon tar som exempel damtidningars råd om hur man som kvinna ska lyckas 
i karriären genom att använda rätt sorts kommunikation. Tidningarna påstår 
att kvinnor snart kan komma ikapp männen på karriärstegen bara de lär sig 
tala på rätt sätt (vilket ofta innebar att tala som männen i ledande ställning). 
Cameron menar att detta baseras på premissen att varje individ har full-
ständig kontroll över sitt eget öde, och kvinnors strukturella underordning på 
arbetsmarknaden förenklas då till en fråga om individers läraktighet och 
kommunikativa stil.  

Ett annat exempel tas från det brittiska utbildningsväsendet: om barnen 
bara lär sig grammatik kommer de också att bli mer ordningsamma med-
borgare. De som förordar mer grammatik i skolan verkar mena att den som 
lärt sig det korrekta språkets grammatiska regler automatiskt också lär sig att 
följa samhälleliga regler och utan bråk inordnar sig i det sociala systemet. 

Vad ska hennes heta? 
I den här artikeln ska jag studera en metaspråklig, eller språkhygienisk, 
debatt som kretsar kring frågor om kön och sexualitet.  

Materialet består av 17 nätburna diskussioner, varav huvudparten är tagna 
från bloggar. De flesta är från de senaste fem åren, men en är från 2000 och 
en från 2001. Längden på diskussionerna varierar. En består endast av ett 
enda blogginlägg, skriven av bloggaren själv. Några består av ett blogg-
inlägg och färre än tio kommentarer av läsare och bloggaren själv. Den 
längsta diskussionen består av 92 olika kommentarer. I de längre diskussion-
erna kan viss ämnesprogression förekomma och ge upphov till diskussion av 
ämnen som bara har viss eller ingen koppling till språk.  
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Diskussionerna förenas dock alla av att kretsa kring vilket ord man bör 
använda om flickors och kvinnors könsorgan, och om för- och nackdelar 
med olika ord. Det är inte alltid argumentationen är särskilt tydlig. Orden 
beskrivs ibland bara indirekt som bra/trevliga eller dåliga/dumma, som i 
följande exempel: 

(3) Framstjärt får mig bara att döööö av uppgivenhet! (2006b) 
 
Men det förekommer också uttrycklig argumentation. En del argument vilar 
på språkideologiska grunder och baseras på vissa antaganden om vad som 
gör ett ord bra eller dåligt. Ett antagande är att språk ska vara naturligt, dvs. 
inte en konstruerad produkt av medveten planering. Så kan ord förkastas 
enkom för att någon tycker att de verkar påhittade:  

(4) lägg av med de gulliga, påhittade orden (2000) 
 
Någon annan uttrycker det så här:  

(5) Men jag är alltid lite skeptisk mot konstruerade ord, ord som inte liksom 
själva och självständigt växer fram ur språket. (2006b) 

 
Ett annat antagande är att språket ska vara logiskt, dvs. vara genomskinligt 
och inte innehålla några motsägelser eller tvetydigheter. Det språklogiska 
argumentet framträder speciellt tydligt kring diskussionen av ordet fram-
stjärt. Framstjärt tycks för övrigt vara ett av de mest avskydda orden:  

(6) Bara du inte säger framstjärt… det är nog det värsta ordet! (2008b) 
 
Av följande två bloggkommentar framgår att problemet med framstjärt 
framför allt har att göra med ordets bristande logik: 

(7) Han som har sexualundervisning med oss säger att allt är bra bara inte stjärt 
och framstjärt. Det håller jag med om för det är ju ingen stjärt. (2006b) 

(8) problemet med framstjärt är för det första att det inte är någon ”stjärt” utan 
något helt annat (2007c) 

 
En annan åsikt är att ord inte ska kunna betyda någonting annat också. De får 
exempelvis inte vara metaforer: 

(9) Det huvudsakliga problemet är ändå att det inte finns något ord för kvinnans 
kön som […] inte är ett ord för fittan utan en omskrivning. mus, muff, 
framstjärt, allt är bara beskrivning av NÅGOT ANNAT (2008c) 

(10) Men muff?! Vad kallar man då min såndär ”väska” i päls som man värmer 
händerna i??? En sån som damerna hade förr i tiden. Att kalla det samma sak 
blir ju bara…. fel! (2008a) 
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Men allra oftast vilar argumentationen på antagandet att språket, och det 
enskilda ordet, på ett eller annat sätt bör symbolisera en vettig syn på kön 
och förhållandet mellan kvinnor och män.  

Ord som ger felaktiga associationer ratas. Så här målande förklarar en 
bloggare varför hon inte gillar snippa:  

(11) Snippa, snipigt. Vasst. Ogästvänligt. Torrt och stängt och låst. Ger mig tankar 
att det är något fult vi bär med oss mellan benen. Något som ska göras än mer 
fult. Tänker också på en förtorkad halvgammal dam som inte ens har tittat sig 
mellan benen. Inte någonsin. Som badar eller duschar i mörker, klär på och av 
sig i mörker. Allt för att hon inte vill se det underliga monster hon har där 
nere. 

Glöm genast bort det fula ordet – snippa. Jag kommer aldrig att använda 
det. Mina flickor vill inte heller att det de har med sig var de går är en snippa. 
De tänker samma tankar som jag gör när de hör ordet. (2007b) 

 
Vad är då en vettig syn på kön enligt dessa nätbaserade diskussioner kring 

vad man ska kalla flickors och kvinnors könsorgan? Ja, först av allt baseras 
mycket på premissen att kvinnor och män bör vara jämställda. Kvinnor och 
män ska värderas lika, ska leva under samma villkor och ha samma rättig-
heter. Kravet på rättvisa mellan könen kommer till uttryck i följande kom-
mentar:  

(12) När jag läste kolumnen slog det mig hur orättvist det faktiskt är med killarnas 
snoppar. (2000) 

 
Att killarna har ett bra ord för sitt kön medan tjejerna inte har det – det är 

orättvist och bör åtgärdas i jämställdhetens namn.  
Ordet framstjärt, som anses problematiskt också utifrån andra antag-

anden, är problematiskt utifrån ett rättvise- och jämställdhetsperspektiv:  

(13) Framstjärt är ett fördärvligt ord för flickorna […] Inte säger vi framstjärt för 
killar. (2006a) 

 
Ordet snippa kan både ses som en god och en dålig representant för jäm-

ställdhetsidealet. De som gillar ordet tycker att det är en neutral och bra mot-
part till snopp. Följande kommentar som får exemplifiera anspelar också 
smålustigt på sex och vilar på den heteronormativa premissen att den bästa 
sexualiteten är den mellan kvinna och man: 

(14) snipa [sic!] och snopp…..bättre kan det inte bli! (2000) 
 
Andra menar att ordet brister just i jämställdhet. Ordet snippa symboliserar 
en syn som redan de Beauvoir (1949) kritiserade: att det kvinnliga ses som 
avvikande och sekundärt i förhållande till det manliga. Och som mindre värt:  
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(15) Själv tycker jag att det är lite nervärderande för snippan (hehe) att bara vara 
till för en sak (att kissa) medans pojkar har en snopp, då ska de också ha en 
kiss. (2008a) 

 
Många tänker sig att ordet snippa är skapat ur ordet snopp, vilket symboli-
serar en hierarkisk relation mellan könen där männen har makten:  

(16) Snippa, en kvinnliga [sic!] version av snopp. Ja, det är ju så jävla kul att vi ska 
förkvinnliga ord som redan finns, så att de passar i vårt manssamhälle. *lite 
halv bitter…* (2008a) 

 
För det andra vill många inte bara att ordet ska symbolisera jämställdhet 
mellan kvinnor och män, utan också representera en vettig syn på kvinnlig 
sexualitet. Genom att se till att språket har ett ord för flickors och kvinnors 
könsorgan, framhålls det basala faktum att flickor och kvinnor har en sexu-
alitet (något som inte alltid varit, eller är, självklart):  

(17) Förr trycktes flickors sexualitet tillbaka och man talade inte om deras kön. 
Förhoppningsvis har vi kommit så långt idag att vi kan konstatera att både 
flickor och pojkar har ett kön. Båda könen borde därför kunna ha neutrala och 
bra namn. (2000) 

 
En del går ännu längre och låter argumentationen vila på premissen att den 
kvinnliga sexualiteten inte bara existerar, den är också en stark och mäktig 
kraft:  

(18) Jag tycker också att ”snippa” låter aningen lite för rart, jag vill att mina döttrar 
ska känna vilka kraftpaket de har mellan benen. (2006b) 

 
Orden som förslås ska alltså förmedla detta:  

(19) Förresten är Mutta ett underskattat ord : P Tycker det är lite ”girl power” över 
det ordet. (2008a) 

(20) Snippa låter löjligt! Muffen har lite mer pondus, lite mer kraft liksom! ;) 
(2008a) 

 
De som anser att ordet fitta är ett bra förslag gör det ofta just på grund av de 
kraftigt sexuella konnotationerna: 

(21) Fitta tycker jag personligen kan fungera både som svordom när man tappat 
resten av ordförrådet, men annars är det för mig ett fint ord som utstrålar sexu-
alitet! (2008c) 

 
Det finns också en föreställning att fitta historiskt har betytt ’våt strandäng’, 
en metafor vars sexuella implikationer gör att många ser det som ett bra ord:2 

                          
2 Det är antagligen en felaktig etymologi. Ordet är med största sannolikhet ett medel-
tida tyskt lån (Holm 2000). 
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(22) Jag förstår inte varför ni helt enkelt inte säger det fornnordiska ordet för ”våt 
strandäng”, FITTA. Det gör jag. Våt strandäng- det är väl poetiskt? (2000) 

 
Men det anses inte alltid bra om ordet utstrålar sexualitet. Särskilt om 

ordet ska användas till och av barn verkar det känsligt. 

(23) Det enda som jag är lite tveksam över är om det funkar att säga fitta om en 
liten (prepubertal) flickas könsorgan. Ordet är laddat med flödande safter och 
kåthet och det blir lite konstigt då. (2008c) 

 
Vilket inte heller får stå oemotsagt:  

(24) Fast det med att ”kanske inte” kalla barns könsorgan för fitta eller kuk tror jag 
har att göra med att man ”diminutiserar” [sic!] deras könsorgan just för att 
barn inte normalt sammankopplas med sex eller sexuellt beteende. Jag tycker 
det är fel […] Barn är sexuella de också. (2008c) 

 
Som framgår av exemplen ovan kan samma argument och premisser 
användas både för att förorda eller avfärda ett ord. Jämställdhetsargumentet 
kan exempelvis användas både för stöd och för problematisering av ordet 
snippa. Och alla har inte samma syn på vad denna jämställdhet innebär. 
Vissa anser att ordet ska utstråla sexualitet, andra att det inte ska det. Oenig-
het råder både om vilket ord som är bäst och om vilken syn på sexualiteten 
som ska råda.  

Metaspråk som subversiv handling 
Till sist – kan dessa metaspråkliga diskussioner bidra till att förändra sam-
hällets sätt att se på kvinnors kön och sexualitet?  

Studier kring metaspråk och språkhygien har visat att språkets metafunk-
tion kan användas för att på ett förtryckande sätt upprätthålla den moraliska, 
sociala och politiska ordningen i ett samhälle (Cameron 1995, 2004, Jawor-
ski m.fl. 2004). Men den här metaspråkliga diskussionen innehåller inga 
personliga påhopp och har dessutom till syfte att ifrågasätta, snarare än att 
upprätthålla någon ordning. Detta visar att metaspråkliga diskussioner inte 
bara kan användas av övermakten för att förtrycka, utan också kan användas 
av de s.k. gräsrötterna för att ifrågasätta och förändra. Metaspråkliga diskus-
sioner används här inte bara för att etikettera, misskreditera eller kontrollera 
människor utan också – genom spontana och icke-akademiska dekonstruk-
tioner av ord och uttryck – för att befria tanken och ge rum för ett mer 
utvidgat sätt att se på kön och sexualitet.  

Faktum är att feminister ofta har använt språket som redskap när de velat 
förändra samhället. Stora språkplaneringsinsatser sker oftast i samband med 
någon social förändring (Cooper 1989). Det är därför inte konstigt att femi-
nismen, som är en av den moderna tidens stora sociala förändringar, har givit 
upphov till språkplanering. Den här språkplaneringen har framför allt före-
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kommit i USA, i samband med vad som brukar kallas den andra vågens 
feminism på sextio- och sjuttiotalet.  

Den andra vågens feministiska språkvetenskap uppmärksammade sexist-
iska tendenser i språk, och det är alltså särskilt i den engelskspråkiga världen 
som debattens vågor har gått höga (Edlund 2004). Ofta stod enskilda ord 
eller uttryck i skottlinjen: ”one constant theme of the feminist critique is the 
need to change words and make them fitter for our use” (Cameron 1992:2).  

Men hur kan språkplaneringsinsatser då bidra till det feministiska pro-
jektet? Cooper (1989:18) menar att språkreformer som drivs av feministiska 
ideal kan öka jämställdheten på tre sätt. För det första tänker man sig att 
språket påverkar samhället – språkreformer är sociala reformer. Ett mer jäm-
ställt språk minskar alltså ojämställdheten i samhället i stort. För det andra 
ökar språkreformerna jämställdheten genom att det förekommer mindre 
kränkande språkbruk mot kvinnor. För det tredje tänker man sig att språk-
reformerna, även om de inte direkt påverkar samhället, fungerar med-
vetandehöjande genom att de synliggör sexismen i samhället. 

Exemplen som tagits upp i den här artikeln visar med all tänkbar tydlighet 
hur språkreformer handlar om så mycket mer än språk. Argumentationen 
vilade nästan alltid på premisser och antaganden som handlade om kön och 
jämställdhet, snarare än på språk. Genom att argumentera för det ena eller 
andra ordförslaget synliggjorde deltagarna sexistiska tendenser och argu-
menterade mer eller mindre direkt för den ena eller andra synen på kön och 
sexualitet, särskilt kvinnors.  

Jag tror att den här debatten har varit starkt beroende av sin tid och sin 
plats. Sverige kring millennieskiftet är ett samhälle med hög grad av jäm-
ställdhet. Sverige kommer i topp i internationella mätningar vad gäller eko-
nomi, utbildning, politisk representation och hälsa (Hausman m.fl. 2007). 
Den här höga nivån av jämställdhet är naturligtvis ingenting som kommit av 
sig själv, utan är resultatet av mångas medvetna och långsiktiga arbete inom 
företag, organisationer och den politiska sfären. Inom utbildningssektorn har 
den genuspedagogiska utvecklingen tagit fart, och särskilt förskolepedago-
giken har fått ordentlig vind i seglen. I Sverige, liksom i många andra väster-
ländska länder, ifrågasätts också traditionella och hegemoniska könsideo-
logier av progressiva feministiska rörelser och hbt-rörelsen. 

Det här gör att jämställdhet diskuteras både i offentligheten och i det 
privata. Cooper skriver: ”In the struggle to promote interests one uses what-
ever ammunition is at hand” (1989:183). Jag tror alltså att den här könsords-
debatten har bidragit med en del ammunition i den ständigt pågående jäm-
ställdhetsdebatten.  

Ordet snippa representerar rättvisetanken i jämställdheten väl – flickorna 
ska ha ett lika bra ord som pojkarna. En mer radikal syn på kön sätter där-
emot snippa i skottlinjen. Om maktaspekter vägs in och man ifrågasätter att 
det manliga ofta blir sett som normen kan man fråga sig varför det ska låta 
som om det kvinnliga ordet är skapat utifrån det manliga? De som vill 
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poängtera att barn och sexualitet inte hör ihop kan förkasta ordet fitta. 
Medan de som tycker det är viktigt att ge också unga flickor rätt till sin egen 
sexualitet tvärtom kan förorda ordet.  

Funktionen hos feministiska språkreformer är alltså inte bara att driva 
jämställdheten framåt, utan också att diskutera och förhandla om vad jäm-
ställdhet är, och bör vara. Även om det alltså finns en ganska stor konsensus 
kring jämställdhet som idé i Sverige i dag, finns det fortfarande många 
stridande åsikter kring vad jämställdhet egentligen är, och hur man ska nå 
den. Jag tycker att diskussionen kring benämningen av flickors och kvinnors 
kön är en god illustration av en del av dessa olika åsikter.  

Diskussionen kring vad man ska kalla flickors och kvinnors kön visar 
också hur människor gärna läser in mening i språklig form. Ferdinand de 
Saussure gjorde en stor poäng av att det språkliga tecknet är godtyckligt. 
Men det betyder inte att ett ords form alltid är eller upplevs vara godtycklig. 
Tvärtom älskar vi människor att leka med språkets form och göra den men-
ingsfull (tänk på ordvitsar och rim). Förhoppningsvis har exemplen i artikeln 
visat att könsordens konnotationer, metaforiska implikationer och form-
mässiga egenskaper ofta ges central plats i argumentationen. Så, även om vi 
naturligtvis i teorin skulle kunna kalla det kvinnliga könet för vad som helst, 
kommer vi inte göra det. Vi vill att ordet ska spegla hur vi förstår begreppet.  

Judith Butler har undersökt hur samhället skapar illusionen av ett stabilt 
genus genom s.k. performativa handlingar: ”gender is a kind of persistent 
impersonation that passes as the real” (Butler 1990:viii). Diskursiva hand-
lingar som klädedräkt, gestik och liknande ”produce the body through and 
within the categories of sex” (ibid.). Jag menar att de namn vi ger köns-
organen ingår som en viktig del i denna genusperformans. De ord vi väljer – 
deras konnotationer, metaforiska implikationer och formmässiga egenskaper 
– laddar denna del av kroppen med extremt könad mening – kring kön, 
sexualitet och skillnader mellan kvinnor och män. 

”What best way to trouble the gender categories that support gender 
hierarchy and compulsory heterosexuality?” frågar Butler (ibid.). Kön är 
ingen stabil kategori och synen på kvinnlighet och manlighet har förändrats 
över tid. Kvinnorörelsen och den framväxande feminismen har också gjort 
oerhört mycket för att utmana och förändra de rådande ideologierna framför 
allt kring kvinnligheten. Den här artikeln har visat exempel på hur orden för 
det kvinnliga könet är laddade med kulturellt konstruerad mening kring 
kvinnlig sexualitet, och hur den metaspråkliga diskussionen kring dessa ord 
är den del av den pågående förhandlingen kring denna mening. Jag är 
övertygad om att denna förhandling är en mycket subversiv handling, med 
kraft nog att ifrågasätta samhällets förståelse av kön och kunna vidga 
gränserna för kvinnors sexualitet.  
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Postfokala områden i centralsvenska 

Sara Myrberg 

Inledning 
En av intonationens viktigaste funktioner är att gruppera ord i talet i fono-
logiska fraser.1 I en fonologisk fras är vanligen ett ord extra starkt framhävt 
(fokuserat). Vilket ord som blir fokuserat avgörs av många olika faktorer, 
varav informationsstruktur är en av de viktigaste. Andra faktorer är t.ex. 
syntax och talstil.  

Efter det fokuserade ordet följer det postfokala området, som sträcker sig 
fram till frasens slut. Sådana områden känns igen på olika sätt i olika språk. 
Det är t.ex. vanligt att den tonala konturen är mer utslätad där än före fokus. 
På den sista stavelsen i det postfokala området finns ofta en stigande eller 
fallande tonal rörelse som markerar att frasen är slut, en s.k. gränston. För 
svenskans del saknas det ännu någon mer fullständig beskrivning av vilka 
olika typer av postfokala områden som finns, och vilka de olika gränstonerna 
är. I denna uppsats presenterar jag därför en preliminär sådan typologi. Jag 
skiljer mellan tre typer av postfokala områden, vilka kan kombineras med 
två olika gränstoner. Tillsammans ger det sex olika postfokala konturer. Till 
detta lägger jag ytterligare några konturer, som uppträder när det fokuserade 
ordet i frasen står intill gränstonen.  

Utgångspunkten för undersökningen är fonologisk, och det är ett förslag 
till fonologiska kategorier jag presenterar. För att fastställa de olika kategori-
erna, och för att analysera dem vidare behövs undersökningar av deras 
fonetiska, pragmatiska, semantiska och kontextuella egenskaper.  

Studien är baserad på en mindre korpus innehållande några olika typer av 
talmaterial om sammanlagt ungefär 15 minuter. I korpusen ingår några 
minuter ur talboken De osannolika systrarna Mitford. Boken är skriven av 
Cecilia Hagen och läses av Irene Lindh. Här ingår också några minuter ur en 
radiointervju där programledaren intervjuar en växtexpert, och en halv minut 
ur radioprogrammet P4 Junior. Dessutom ingår ett telefonsamtal, där Chris-

                          
1 Användningen av denna term varierar mellan olika författare. Man skiljer också 
ofta mellan olika typer av fonologiska fraser. Av utrymmesskäl går jag inte närmare 
in på denna diskussion här, men jämför t.ex. Hansson (2003) för en diskussion för 
svenskans del. – Jag vill tacka Tomas Riad för många kommentarer, diskussioner 
och genomläsningar. Tack också till deltagarna på Svenskans beskrivning 30 för 
frågor och diskussion. 
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tian Luuk busringer till ett hotell och ber att få boka ett rum till ett antal per-
soner från Mumindalen. Alla talare som analyseras här har en centralsvensk 
dialekt. 

Intonationsfonologin i centralsvenska 
Centralsvenska har, liksom de flesta svenska och norska dialekter, en lexikal 
tonal kontrast mellan tonaccent 1 och tonaccent 2. Förutom detta finns två 
tonalt olika prominensnivåer, fokuserad respektive accentuerad icke-fokus-
erad, där fokuserad är en starkare grad av prominens än accentuerad icke-
fokuserad (jämför Bruce 1977, 1987, 1998, Heldner 2001, Hansson 2003).  

Detta innebär att den tonala konturen på ett ord i en fras påverkas både av 
den lexikala kontrasten mellan tonaccent 1 och 2, och av hur prominent ordet 
är i frasen. För den här uppsatsens vidkommande är det distinktionen mellan 
de två prominensnivåerna som är relevant, snarare än distinktionen mellan 
de två tonaccenterna. 

Man räknar vanligen med att ett ord per fras är fokuserat. Antalet accentu-
erade icke-fokuserade ord i frasen, däremot, kan variera från inga alls och 
uppåt. Hur många som finns beror på vilka ord som finns mellan det 
fokuserade ordet och början respektive slutet på frasen. Vissa ord, som hjälp-
verb, obetonade pronomen och vissa ord i lexikaliserade fraser, kan sakna 
tonal prominens, medan andra ord, som de flesta betonade substantiv och 
adjektiv, partiklar till verb, och det sista ordet i lexikaliserade fraser normalt 
måste ha det. Det är ännu inte ordentligt utforskat exakt vad som avgör om 
ett visst ord kan sakna tonal prominens i en given kontext.  

Den tonala konturen kan beskrivas som en sekvens av höga (H) och låga 
(L) toner. Tonala rörelser uppstår genom interpolation mellan sådana toner. 
Skillnaden mellan tonaccent 1 och 2, och mellan de två prominensnivåerna 
kan då beskrivas som olika sekvenser av H och L, som i tabell 1.2  

Som synes i tabell 1 har accentuerade icke-fokuserade ord en tonal 
sekvens som slutar med en L ton för båda tonaccenterna, medan fokuserade 
ord har en tonal kontur som slutar med en H ton för båda tonaccenterna. Jag 
kommer här att använda termen fokal accent för den tonala sekvens som 
tilldelas ett fokuserat ord, och fokal ton för den sista H tonen i denna 
sekvens. Den tonala sekvens som tilldelas ett accentuerat icke-fokuserat ord 
kommer jag att referera till som en icke-fokal accent. Icke-fokala accenter 

                          
2 Uppställningen i tabell 1 följer i stort de antaganden som görs inom Lunda-
modellen (jämför Bruce 1998, Heldner 2001, Hansson 2003). En skillnad är dock att 
den fokala konturen för tonaccent 1 här antas vara L*H, medan Lundamodellen 
antar HL*H. Existensen av den första H tonen i konturen har bl.a. diskuterats av 
Engstrand (1997) och Riad (1998). Frågan är inte av avgörande betydelse för de 
resonemang som förs i denna uppsats, och jag lämnar därför diskussionen därhän. 
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kan finnas både före och efter det fokuserade ordet i frasen, och man brukar 
då tala om prefokala respektive postfokala accenter.  

Tabell 1. De tonala konturerna i centralsvenska. Aste-
risken i varje kontur markerar den ton som antas vara 
upplinjerad mot den betonade stavelsen i ordet 

 accentuerad 

icke-fokuserad 

fokuserad 

tonaccent 1 HL* L*H 

tonaccent 2 H*L H*LH 

Postfokala områden, en typologi 
Jag skiljer mellan tre typer av postfokala områden. Varje typ kan kombineras 
med en låg (L%) eller hög (H%) gränston. Typen av postfokalt område 
beskriver vad som händer med den tonala konturen från fokustonen fram till 
den sista stavelsen i frasen.3 Gränstonen beskriver den tonala händelsen på 
den sista stavelsen. En schematisk uppställning över detta finns i tabell 2, där 
en svart punkt markerar placeringen av den fokala tonen (Hfok) och triang-
larna samt fall efter en hög platå markerar icke-fokala accenter (HL).  

Tabell 2. Typologi över postfokala områden i centralsvenska. Den svarta punkten 
representerar den fokala tonen (Hfok), som markerar början på det postfokala om-
rådet. Trianglarna samt fallen som avbryter platåerna i kolumnerna ett och tre repre-
senterar (icke-obligatoriska) icke-fokala accenter (HL) 
 

platå lågt extrametriskt höjd baslinje 
 

H% 

L%  
 
 

   LHfok    HL   HL    HL L%    LHfok     HL   HL    HL L%    LHfokL% HL   HL    HL L%

 
 
   LHfok      HL  HL   HL  H%       LHfok  HL   HL   HL H%    LHfokL% HL  HL   HL H%

 
De tre typerna som urskiljs är postfokala områden med platåbildning där 

tonen fortsätter högt fram till den första postfokala accenten (kolumn ett), 
låga extrametriska områden där tonen faller omedelbart efter den fokala 
tonen (kolumn två) och höga postfokala områden där tonen fortsätter högt 
ända fram till frasens slut (kolumn tre).  
                          
3 Valet mellan platå och högt område motsvarar i princip valet mellan H¯ och L¯ 
frasaccent i ToBI-systemet. Jämför Beckman & Ayers 1994. 
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Platå eller extrametriskt område 

För det postfokala området föreligger alltså (bl.a.) valet mellan platåbildning 
eller extrametriskt område. Skillnaden mellan dessa typer ligger i huruvida 
man sätter in en gränston omedelbart efter fokustonen eller inte. Om man 
inte sätter in en gränston bildas en platå mellan fokustonen (Hfok) och den 
första postfokala accenten (HL), som i den första kolumnen i tabell 2 och 
som i figur 1. 

 

har det kommit tillräckligt med regn nu då?

H* L* Hfok HL* H%
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Figur 1. Platåbildning. Det bildas en hög platå (markerad med en klammer) mellan 
den fokala tonen (Hfok, markerad med en svart punkt) och den första postfokala 
accenten (HL*) 
 

Platån orsakas av att två höga toner (H) står intill varandra och dess längd 
är en direkt följd av hur många stavelser som råkar finnas mellan fokustonen 
och den första postfokala accenten. Platån kan vara helt horisontell, som i 
illustrationen i tabell 2 och i figur 1, men det är också vanligt att den lutar 
nedåt, så att H-tonen i den postfokala accenten realiseras lägre än den fokala 
H-tonen. Bruce (1987) visar att långa platåer lutar mer än korta. Man kan 
dock också anta att vissa talstilar ger mer lutande platåer än andra, och att 
vissa individer generellt har mer lutande platåer än andra (liksom olika talare 
artikulerar på olika sätt, och vissa talstilar eller typer av yttranden generellt 
kan karaktäriseras av olika sätt att artikulera).  

I ett lågt extrametriskt område, vilket illustreras i den andra kolumnen i 
tabell 2 och i figur 2, finns ett tonalt fall i stället för en platå omedelbart efter 
den fokala tonen (Hfok). Detta fall uppträder inom gränsen för det fokuserade 
ordet och analyseras lämpligen som en låg gränston (L%). Termen extra-
metrisk syftar här på att området befinner sig utanför frasen, samtidigt som 
det är ett bihang snarare än en självständig fras (jämför Nilsens (1992) 
användning av denna term).  
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Figur 2. Extrametriskt område. Direkt efter den fokala tonen (Hfok, markerad med en 
svart punkt) faller tonen på grund av en låg gränston (L%) 
 

Ytterligare en gränston behövs dock i det extrametriska postfokala 
området för att förklara de tonala möjligheterna för den sista stavelsen i 
frasen. Teoretiskt får det extrametriska området en något oklar status i och 
med att det verkar finnas två gränstoner i samma fras. En möjlighet är att 
analysera detta som en typ av prosodisk rekursion, där det postfokala 
området är adjungerat till resten av frasen. Ett annat alternativ är att anta två 
olika prosodiska kategorier som bidrar med varsin gränston. Flera olika 
faktorer spelar in i ett mer definitivt ställningstagande och här nöjer jag mig 
därför med att göra den empiriska observationen att denna typ av postfokalt 
område verkar ha två gränstoner.  

Det kvarstår en hel del frågor om distributionen av det extrametriska 
området i förhållande till det neutrala området, men det är sannolikt att vissa 
typer av fokus ger en högre andel extrametriska områden än andra. Det är 
också sannolikt att den syntaktiska strukturen påverkar valet mellan dessa 
två konturer. T.ex. verkar vissa frasfinala adverbial ofta fraseras i ett 
extrametriskt område. Dessa hypoteser får bekräftas och specificeras ytter-
ligare, eller förkastas, av framtida undersökningar. 

Områden med höjd baslinje 

Det förekommer också att hela det postfokala området realiseras högre upp i 
talarens register än resten av frasen, som i den tredje kolumnen i tabell 2. 
Sådana områden fungerar som stigtoner, och verkar främst användas för att 
markera olika typer av fortsättningsintonation och listintonation.  

Jag kallar denna typ för postfokala områden med höjd baslinje. I svenska 
realiseras postfokala accenter i denna typ av postfokalt område, liksom i de 
andra typerna, och det ser därför ut som om baslinjen för det tonala 
omfånget höjs. Detta illustreras i figur 3.4 

                          

 

4 Här skiljer sig svenska från t.ex. engelska. Där verkar postfokala accenter inte rea-
liseras, utan vara utslätade, vilket har analyserats som att en gränston sprider sig inåt 
i frasen, över hela det postfokala området (jämför t.ex. Beckman & Ayers 1994). På 
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Figur 3. Ett högt postfokalt område. I denna typ av område höjs baslinjen (markerad 
med den horisontella streckade linjen) efter den fokala tonen (Hfok, markerad med en 
svart punkt). Konturen i detta exempel har också en H% gränston 
 

Höga postfokala områden förekommer såväl med som utan en extra 
stigning på den sista stavelsen i frasen. Denna skillnad representeras i tabell 
2 som närvaro av en hög gränston (H%) eller en låg gränston (L%). Vad som 
styr distributionen av H% respektive L% i denna typ av postfokalt område är 
oklart.  

Postfokala områden utan accenter  
Hittills har jag bara talat om sådana postfokala områden som innehåller 
accenter, och i tabell 2 är alla områden illustrerade med sådana. De post-
fokala accenterna är dock inte obligatoriska i frasen, utan saknas i många 
fall. I princip får samma typologi antas vara giltig både för sådana postfokala 
områden som har postfokala accenter och för sådana områden som saknar 
dem.  

Avsaknad av postfokala accenter gör dock att det blir mycket svårt eller 
till och med omöjligt att skilja ett extrametriskt område, som har två gräns-
toner (kolumn två i tabell 2), från ett område som bara har en gränston och 
som skulle ha haft platåbildning om det funnits en postfokal accent (kolumn 
ett i tabell 2). En hypotes vore att ett postfokalt område med två gränstoner 
skulle ha ett tidigare fall efter den fokala accenten än ett område med bara en 
gränston. Det är en fråga för framtida forskning att ta reda på huruvida man 
kan skilja dessa typer åt.  

                                                                                                                             
grund av de postfokala accenterna är en sådan analys mindre självklar för svenskans 
del. 
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Frasfinala stigningar 
Även analysen av de områden som slutar högt i talarens register (dvs. de 
områden som har en H% gränston samt det höga postfokala området med 
L% gränston) påverkas av frånvaro av postfokala accenter. När det inte finns 
några postfokala accenter i en fras står den fokala tonen (Hfok) intill gräns-
tonen. Man bör räkna med åtminstone tre olika typer av stigningar i sådana 
fraser. 

För det första kan den fokala tonen (Hfok) smälta samman med gränstonen 
när denna är hög (H%). Båda tonerna realiseras då tillsammans som en stig-
ning på den sista stavelsen i frasen. Den plats som annars hade upptagits av 
den fokala tonen realiseras som en rak sträcka på botten av talarens register 
(jämför också House 2004). Denna typ av kontur finns representerad i figur 
4a och b. 

 
  
 

 
     H* L                                HfokH%  

Figur 4a. Schematisk illustration av sammansmältning mellan den fokala tonen (Hfok,  
markerad med en svart punkt) och en H% gränston. Den andra tontoppen från 
vänster i figuren, markerad med en streckad linje, visar var den fokala tonen normalt 
skulle realiseras om gränstonen var låg (L%) 
 

den heter aklejagallmyggan

HL* H*L Hfok H%

0

500

100

200

300

400

 
Figur 4b. Frasfinal stigning orsakad av sammansmältning mellan den fokala tonen 
(Hfok, markerad med en svart punkt) och en H% gränston 
 

På grund av sammansmältningen med H% realiseras den fokala tonen 
(Hfok) inte som en separat tontopp i figur 4, vilket gör denna kontur mycket 
lik eller identisk med en icke-fokal accent (HL) i kombination med en H%. 
En hypotes vore att stigningar som både signalerar en fokal ton och en H% 
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gränston generellt är högre än stigningar som bara signalerar en H% gräns-
ton.5 Huruvida detta stämmer återstår att ta reda på. 

Den typ av stigning som finns representerad i figur 4 bör hållas isär från 
sådana stigningar som beror på höga postfokala områden (i tabell 2 jämför vi 
alltså kolumn ett på rad två, respektive kolumn två på rad två eftersom dessa 
är svåra att separera när den fokala accenten är final, med kolumn tre.) När 
höga postfokala områden är korta och saknar icke-fokala accenter som i 
figur 5a och b, kan de vara mycket lika den typ av stigning som finns repre-
senterad i figur 4. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa typer är att stig-
ningen i figur 5 uppträder på den vanliga platsen för den fokala tonen medan 
stigningen i figur 4 är förskjuten till den sista stavelsen.  

 
 

 
 
      H*L  Hfok                  L%   

 

Figur 5a. Schematisk illustration av en frasfinal stigning orsakad av ett högt post-
fokalt område och en L% gränston 
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Figur 5b. Frasfinal stigning orsakad av ett högt postfokalt område och en L% gräns-
ton 
 

En tredje typ av frasfinal stigning beror på att den sammansmältning 
mellan gränstonen H% och den fokala tonen (Hfok) som illustreras i figur 4 
uteblir. Man kunde ha väntat sig att den resulterande konturen skulle bilda en 
platå mellan de två höga tonerna, och därmed likna konturen i figur 5. I 

                          
5 Situationen skulle i sådana fall likna den i östnorska, där fokus signaleras med en 
extra hög H% gränston. Jämför t.ex. Nilsen (1992).  



248 Svenskans beskrivning 30 

stället inträder en L ton mellan fokustonen H och gränstonen H%, som 
illustreras i figur 6.6 

     H*  L    Hfok       L                H% 
 

Figur 6a. Schematisk illustration av utebliven sammansmältning mellan fokal ton 
(Hfok, markerad med en svart punkt) och H% gränston. När sammansmältningen 
mellan den fokala tonen (Hfok) och gränstonen H% uteblir inträder en L ton mellan 
dessa. Resultatet blir en kontur som först faller och sedan stiger 
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Figur 6b. Utebliven sammansmältning mellan fokal ton (Hfok, markerad med en svart 
punkt) och H% gränston. En L ton sätts in mellan de två höga tonerna. I detta yttr-
ande säger talaren sitt namn, vilket anges som förnamn respektive efternamn i tran-
skriptionen. Båda namnen är tvåstaviga. Efternamnet är betonat på sista stavelsen 
och både fokustonen Hfok, L och H% realiseras i denna stavelse 
 

Antagandet att dessa tre typer är fonologiskt olika gör förutsägelsen att de 
ska kunna ha olika distribution. De bör t.ex. kunna ha olika betydelser, eller 
kunna användas i olika stor utsträckning av olika grupper av talare, eller av 
olika individer. 

                          
6 Den teoretiska statusen hos denna L ton är oklar. En möjlig analys är att den låga 
tonen är en L% gränston. Konturen i figur 6 får i sådana fall räknas till de extra-
metriska postfokala områdena med H% gränston och skillnaden mellan konturen i 
figur 4 och 6 är då närvaron eller frånvaron av en frasgräns mellan de två höga ton-
erna Hfok och H%. Med denna analys kan sammansmältningen av tonerna i figur 4 
sägas vara obligatorisk inom en fonologisk fras. Tonen kan möjligen också analys-
eras som en OCP-effekt (Obligatory Contour Principle), och alltså vara en typ av 
dissimilation. Ett tredje alternativ är att anta en komplex gränston LH% vid sidan av 
L% och H%.  
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Avslutning 
Denna uppsats presenterar en hypotes om de tonala valmöjligheterna för 
postfokala områden och gränstoner i centralsvenska. I uppställningen skiljer 
jag mellan tre olika typer av postfokala områden (platåbildning (figur 1), 
extrametriskt område (figur 2) och högt område (figur 3)) som kan kombi-
neras med en av två olika gränstoner (H% eller L%; tabell 2).  

Jag diskuterar också postfokala områden som saknar accenter och noterar 
att distinktionen mellan det extrametriska området och platån blir svår att 
göra i sådana fall. Jag menar också att man får skilja mellan (åtminstone) tre 
olika stigtoner i postfokala områden utan accenter. Dels den där en H fokus-
ton smälter samman med en H% (figur 4), dels den som beror på ett högt 
område (figur 5), och dels den där en H fokuston och en H% skiljs åt av en L 
ton (figur 6). 

I förhållande till tidigare modeller av svenskans intonationsfonologi ger 
den typologi som presenteras här en relativt rik uppsättning valmöjligheter 
för postfokala områden och gränstoner i centralsvenska.  

Man kan anta att distributionen av de olika typerna av gränstoner och 
postfokala områden varierar med många olika variabler. Häri ingår förstås 
olika aspekter av kontext och informationsstruktur, men man kan räkna med 
att det också finns sociala och säkert även individuella preferenser. Man bör 
titta på de olika kategorierna i större material för att utreda dessa frågor 
vidare.  

Litteratur 
Beckman, Mary & Ayers, Gayle 1994. Guidelines for ToBI labelling. [Tillgänglig 

1mars 2010 på <http://www.ling.ohio-state.edu/~tobi/ame_tobi>]. 
Bruce, Gösta 1977. Swedish word accents in sentence perspective. Lund: Liber. 
Bruce, Gösta 1987. How Floating is Focal Accent? I: K. Gregersen & H. Basboll 

(utg.), Nordic Prosody 4. Odense: Odense University Press. S. 41–49. 
Bruce, Gösta 1998. Allmän och svensk prosodi. (Praktisk lingvistik. 16.) Lund: Insti-

tutionen för lingvistik, Lunds univsersitet. 
Engstrand, Olle 1997. Phonetic interpretation of the word accent contrast in 

Swedish: Evidence from spontaneous speech. Phonetica. 54. S. 61–75. 
Hansson, Petra 2003. Prosodic phrasing in spontaneous Swedish. (Travaux de 

l’institute de linguistique de Lund. 43.) Lund: Department of Linguistics and 
Phonetics, Lund University  

Heldner, Mattias 2001. Focal accent – f0 movement and beyond. (PHONUM. 8.) 
Umeå: Umeå University.  

House, David 2004. Final rises and Swedish question intonation. Proceedings, 
FONETIK 2004. Stockholm: Dept of linguistics, Stockholm University.  

Nilsen, Randi Alice 1992. Intonasjon i interaksjon – sentrale spørsmål i norsk 
intonologi. Trondheim: Lingvistisk institutt, Universitetet i Trondheim. 

Riad, Tomas 1998. Towards a Scandinavian tone accent typology. I: W. Kehrein & 
R. Wiese (utg.), Phonology and morphology of the Germanic languages. 
(Linguistische Arbeiten. 386.) Tübingen: Niemeyer. S. 77–109. 



Vad kan samtalsanalysen göra för 
dialektologin? 
Exemplet återanvändning 

Jenny Nilsson 

 

Inledning 
I den här artikeln vill jag ge ett smakprov på vad samtalsanalytisk metod kan 
göra för dialektologin och sociodialektologin.1 Jag kommer att visa exempel 
på detta genom att belysa fenomenet återanvändning i ett nyinspelat dialekt-
material som tillkommit inom projektet ”Dialektutjämning i Västsverige” 
(fortsättningsvis DUV).2 Nedan återfinns en översikt av dialektologin och 
sociodialektologin i Sverige. Därefter följer en kort introduktion till samtals-
analytisk metod och en presentation av fenomenet återanvändning. Slutligen 
presenteras återanvändning i DUV-materialet, vilket leder fram till ett svar 
på frågan vad samtalsanalysen kan göra för dialektologin. 

Dialektologi och sociodialektologi  
Den svenska dialektologitraditionen har sin egentliga början under 1800-
talet (Malmberg 1962). I den svenska dialektologins barndom utfördes till 
största del rent deskriptiva studier med synkront fokus, och man var främst 
intresserad av att samla in dialektord som avvek från riksspråket (ibid., se 
även Rietz 1867). 

Under andra halvan av 1800-talet intresserade man sig i enlighet med 
dåtidens junggrammatiska tradition för ljudlagar (Levander 1936). Enligt 
Malmberg (1962) fanns vid den här tiden två huvudsakliga inriktningar, dels 
språk- eller dialektgeografi där man kartlade språkdrag för att kunna se hur 
ljudlagarnas gränser gick, dels (vilket varit vanligast inom svensk dialekto-
logi) rena dialektbeskrivningar där ett mål (ljud-, lexikon- och/eller form-
                          
1 Stort tack till Jenny Öqvist för kloka och konstruktiva synpunkter. Tack också till 
deltagarna på Svenskans beskrivning 30 för värdefulla kommentarer på innehållet 
som presenteras här. 
2 Projektet finansieras av Institutet för språk och folkminnen och Riksbankens Jubi-
leumsfond 2007–2010. Projektledare är Margareta Svahn. Se <www.sofi.se/1430> 
eller Svahn m.fl. 2006 för mer information om projektet. 
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lära) i en liten by eller ett helt landskap deskriptivt beskrivits och utmynnat i 
en dialektmonografi (Malmberg 1962). Det vanliga var att man utgick från 
ett tidigare språkstadium och beskrev ett mål utifrån det, ofta socken för 
socken (se t.ex. Götlind 1940, 1944, Götlind & Landtmansson 1947 och 
Landtmansson 1950).  

Materialet till dialektmonografier samlades in genom fältresor där man 
tecknade ned hur en individ uttalade olika ord, och senare, när det blev 
tekniskt möjligt, spelade in dialekttalande informanter. Individen kom på så 
sätt att bli representant för dialekten i ett geografiskt avgränsat område. 
Mycket pekar på att dessa individer var utvalda just för att de talade mycket 
traditionell dialekt, inte för att de var representativa för bruket på en ort. Men 
så var man inte heller intresserad av dialektsituationen eller språket i bruk, 
utan av dialekten som ett språkligt system, dvs. vilka språkliga drag som 
ingick i en viss dialekt (Sundgren 2002, Svahn 2003, Bockgård 2010, 
Nilsson 2010). Dialektsituationen är i stället det man intresserar sig för inom 
sociodialektologin.  

Med sociodialektologins (dvs. sociolingvistiska dialektstudiers) intåg på 
60-talet kom fokus att hamna på vilka de personer man spelade in egentligen 
var. Dialektologin och sociolingvistiken har i Sverige (jämfört med t.ex. 
Norge och Danmark) varit ganska åtskilda traditioner (se Svahn 2003:512), 
och det finns inte speciellt många sociolingvistiska studier med svensk 
dialekt i fokus (men se t.ex. Grönberg 2004, Nordberg 1972 och 1985, Sund-
gren 2002 och Thelander 1979). De flesta sociolingvistiska undersökningar 
kom också att i första hand behandla stadsmål snarare än landsbygdens 
dialekter, som var den traditionella dialektologins främsta fokus. Socio-
dialektologiska studier har intresserat sig för hur den rådande dialektsitua-
tionen på en avgränsad geografisk plats sett ut, liksom vilka grupper i sam-
hället som använder vissa språkliga varieteter. Därför har sociala variabler 
som ålder, kön och socialgruppstillhörighet varit viktiga för så väl 
informanturval som vid behandling och analys av materialet.  

Där dialektologin låter individen vara representant för dialekten som 
system, låter sociodialektologin en grupp i samhället (t.ex. yngre kvinnor på 
yrkesförberedande gymnasieprogram) vara representant för dialektsitua-
tionen. Det är de olika gruppernas bruk av dialekt som man studerar, och i 
allmänhet inte hur de enskilda individernas bruk och variation ser ut. Ett 
sådant förhållningssätt medför en risk att man förbiser den stora heterogeni-
tet i dialektbruk som råder inom olika grupper. Varken den traditionella dia-
lektologin eller sociodialektologin har egentligen fokuserat i speciellt stor 
utsträckning på den enskilda individens dialektbruk. 

Att undersöka hur enskilda individer på en ort faktiskt använder dialekt 
gör det möjligt att förstå den rådande dialektsituationen (Nilsson 2010). I 
DUV-projektet lägger vi därför stor vikt vid att just undersöka vilka 
individer som använder vilka dialektala varianter när, och försöker förklara 
vad som utmärker individer med olika hög grad av dialektanvändning. 
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Därför kartläggs dialekt- och standardvarianter hos var och en av de ca 100 
informanter som spelats in. Efter att ha analyserat en stor del av det insam-
lade materialet kan vi hittills konstatera att det som kännetecknar dagens 
dialektsituation är en mycket stor intra-individuell variation – faktum är att 
alla informanter växlar mellan standardvarianter och dialektvarianter inom 
samma samtal.  

Att talare växlar mellan dialektvarianter och standardvarianter i olika 
samtalssituationer har t.ex. Thelander (1979) och Lappalainen (2004, 2005) 
visat. Lappalainen (2005:24 ff., 2004:70 ff.) har även noterat att växling från 
dialektvariant till standardvariant förekommer inom samma samtal, och att 
växlingen då fyller en interaktionell funktion, t.ex. som en markör för att 
man skämtar. Eftersom samtliga individer i DUV-materialet växlar mellan 
fonologiska dialektvarianter och standardvarianter inom samma samtal, blir 
det intressant att analysera när i samtalet samtalsdeltagare växlar mellan 
dialekt- och standardvarianter. En sådan analys kan med fördel göras med 
samtalsanalytisk metod.  

Samtalsanalytisk metod 
Den samtalsanalytiska metod jag använder här är främst inspirerad av Con-
versation analysis (eller CA, se t.ex. Sacks m.fl. 1974, Sacks 1992, Hutchby 
& Wooffitt 1998). Utgångspunkten för CA är att kvalitativt undersöka ett 
samtal på dess egna villkor och att allt, även pauser och ljud, är av potentiellt 
värde i analysen.  

Man har konstaterat att samtal är sekventiellt uppbyggda (Sacks m.fl. 
1974:722, Sacks [1973] 1987:54, Schegloff 1968) på så vis att en samtals-
deltagares tur står i relation till föregående och efterföljande turer i samtals-
kontexten. Samtalsdeltagare följer en sådan sekventialitet, och därför gör 
samtalsforskaren det också: analysen försöker fastställa vad ett yttrande är en 
respons på och vad det i sin tur får för respons.  

En central fråga för samtalsanalysen är att ta reda på varför något sägs vid 
just det tillfället i samtalskontexten. Det är också en relevant fråga att ställa 
när samtalsdeltagare växlar mellan dialektvarianter och standardvarianter 
inom samma samtal. Så inom en samtalsanalytisk dialektologi, eller inter-
aktionell dialektologi, blir frågan varför en viss språklig variant används vid 
just det tillfället i samtalskontexten.  

Återanvändning 
Här vill jag illustrera vad samtalsanalysen kan göra för dialektologin genom 
att visa exempel på fenomenet återanvändning. Återanvändning är ett av 
många fenomen som man kan beskriva med hjälp av samtalsanalytisk metod, 
och det illustrerar tydligt hur samtalskontexten är avgörande för använd-
ningen av dialekt- eller standardvarianter. 
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Att samtalsdeltagare återanvänder turer eller delar av turer helt eller med 
variation är ett fenomen som flera forskare uppmärksammat. Goodwin och 
Goodwin (1987) talar om det i termer av format tying, Tannen (1989) repeti-
tion och Anward (2005, 2006) recycling with différance respektive återan-
vändning med différance. Enligt Tannen (1989) gör återanvändning (eller 
repetition med hennes terminologi) att talare kan producera språk på ett mer 
effektivt och mindre energikrävande sätt, att det blir lättare för lyssnaren att 
ta till sig information som inte är helt ny (enligt en slags tema-rema-princip) 
och att man enklare ser hur olika delar av en diskurs hänger ihop. Goodwin 
och Goodwin (1987:217) noterar att återanvändandet (alltså i termer av 
format tying) hjälper till att strukturera sekventialitet i samtal. 

Tannen (1989:61 ff.) har beskrivit en rad interaktionella funktioner hon 
funnit att återanvändning har. T.ex. kan återanvändning användas för att ta 
turen, behålla turen, signalera uppbackning, inkludera en talare i ett samtal, 
visa att man lyssnar eller visa att man uppskattar ett skämt. Återanvänd-
ningen kan också signalera att ett svar eller annat samtalsbidrag är på gång. 
Återanvändandet visar alltså hur en respons på ett yttrande ska förstås i 
relation till ett annat yttrande (ibid.).  

Goodwin och Goodwin (1987) har i sina studier av hur barn uttrycker 
meningsskiljaktigheter sinsemellan noterat hur återanvändning kan utnyttjas 
för att skapa ett passande svar (1987:223) och att återanvändningen till och 
med kan användas för att vända en talares ord mot densamme (1987:216 ff.). 
De påpekar också att det en talare inte återanvänder blir i relation till det 
återanvända extra markerat (ibid.). 

Ovan nämnda forskare innefattar naturligtvis inte precis samma saker i 
det här fenomenet, och med begreppet återanvändning avses här att en sam-
talsdeltagare använder samma språkliga enhet, på lexikon- eller frasnivå, 
som en annan samtalsdeltagare använt i den föregående samtalskontexten. 
Här kallar jag den del av det första yttrandet som sedan återanvänds för 
grundutförande, och den del av det yttrande som återanvänder grundutför-
andet för återanvändning.  

Man kan också studera återanvändning av enheter på fonologisk, morfo-
logisk och prosodisk nivå (jämför Anward 2005, 2006). Exemplen i den här 
artikeln illustrerar återanvändning av fraser, och hur en samtalsdeltagare då 
samtidigt återanvänder en fonologisk variant som en annan talare använt i 
grundutförandet. De här exemplen visar hur det kan komma sig att en 
informant uppvisar intra-individuell variation mellan dialektvarianter och 
standardvarianter av en fonologisk variabel i ett och samma samtal. 

Intra-individuell variation vid återanvändning i DUV-materialet 
I DUV-materialet kan en informant som oftast använder dialektvarianter 
växla till en standardvariant i vissa kontexter och en informant som oftast 
använder standardvarianter kan växla till en dialektvariant. För att man ska 
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kunna analysera hur sådan intra-individuell variation går till krävs alltså att 
man vet om en informant oftast använder standardvarianten eller dialekt-
varianten för en viss variabel. Inom DUV-projektet har ett 30-tal variabler 
kartlagts hos de flesta informanterna, och man kan därför i en given situation 
säga om en informant växlar från sitt ”normalbruk” (dvs. det bruk av dialekt- 
eller standardvarianter som informanten oftast uppvisar). Växling från 
”normalbruk” förekommer just vid återanvändning av andras ord och fraser. 

I det följande illustreras hur återanvändning kan leda till att en samtalsdel-
tagare som normalt använder en standardvariant kan växla till en dialekt-
variant vid återanvändandet av en fras som i grundutförandet innehöll en 
dialektvariant. Exemplet behandlar variabeln /r/, som i inspelningsområdet 
kan realiseras [r] (dvs. ”standard”) eller [R] (dvs. ”bakre” eller ”skorrande”) i 
för götamålet typiska positioner, dvs. då /r/ står initialt i ord (röra uttalas 
alltså [Rø:ra]), då /r/ inleder ett sammansättningsled (blårutig), då /r/ är långt 
och står mellan vokaler eller i slutljud (värre respektive barr) och då /r/ 
inleder en huvudbetonad stavelse inne i ordet (bageri; se Götlind & Landt-
mansson 1947, Lindh 2006, Svahn 2007a, 2007b och 2010, Nilsson & Svahn 
2008). I DUV-materialet använder dock inga ungdomar [R] annat än initialt i 
ord.  

De två exempel som behandlas nedan är hämtade från en gruppintervju 
med tre unga män, Samuel, Hektor och Anders, inspelad i Kinna i södra 
Västergötland inom DUV-projektet 2007.3 Samuel använder under intervjun 
genomgående dialektvarianten [R] i ordinitial position, medan Anders 
genomgående använder standardvarianten [r]. Hektor använder oftast stan-
dardvarianten [r], men i enstaka fall växlar han till dialektvarianten [R]. 

Exempel 1 inleds med att intervjuaren (I) frågar Samuel (S), Hektor (H) 
och Anders (A) om de kan rekommendera något lunchställe i Kinna (L = 
forskare som sköter ljudet). (Transkriptionen är delvis anpassad ortografiskt 
för att illustrera uttal, delvis konventionell för att underlätta läsning.) 

(1) Återanvändning av fras med växling till dialektvariant 
01 I:  vart ska vi gå å äta (.) häri- (.) v- va skulle ni  

02     rekommendera för ställe 

03 S:  [[asså- 

04 H:  [[Frölisch 

05 I:  Frölisch  

06 H:  a 

07 I:  a(.) grillen 

08 H:  m 

09 I:  m 

10 L:  m 

11 S:  a (.) men sen om en vill ha maet såe så e ju (.) 

12   Kryssmans e ju Rätt brau  

                          
3 Alla namn på informanter är fingerade. 



Jenny Nilsson: Vad kan samtalsanalysen göra för dialektologin? 255 

13 I:  [[var ligger de ] 

14 H:  [[å där borta vi] Nä- va e de de heter 

15 S:  Kungsfors 

16 H:  a [Ku- (.)  na]ej  

17 A:    [◦Kungsfors◦] 
18 A:  ◦de e de visst Kungsfors◦ 
19 H:  men därbörte vi (.) förbi Marks MC (.) därbörte  

20 S:  Fram[näs 

21 H:      [Framnäs ja 

22 S:  jamen de e ju pizz- de e ju skitmat mä  

23 H:  nä (.) men döm kan (ju) ha Rätt bra mat 

24 S:  jo de kanle döm iåförsej  

25 H:  a 
 
Hektor besvarar intervjuarens fråga på rad 4 med att föreslå Frölisch, den 
lokala grillen. Samuel föreslår på rad 11–12 matstället Kryssmans och 
formulerar detta som något kontrasterande till Frölisch genom formuleringen 
men sen om en vill ha maet såe, där det framkommer att det som Frölisch 
serverar kanske inte riktigt kan räknas som mat. Han evaluerar också Kryss-
mans: det e ju Rätt brau. Här använder alltså Samuel dialektvarianten [R] i 
ordet Rätt.  

Samuels förslag följs av två händelser: Intervjuaren frågar på rad 13 var 
Kryssmans ligger samtidigt som Hektor på rad 14 inleder ett nytt förslag på 
ett annat matställe. Samuel besvarar på rad 15 intervjuarens fråga med 
Kungsfors, vilket Hektor börjar att instämma i, men avbryter sig och mot-
säger (med naej). Även Anders bekräftar att det är Kungsfors på rad 17 och 
besvarar också Hektors påstående på rad 18 med de e visst Kungsfors. 
Hektor tycks dock inte diskutera var Kryssmans ligger, utan ägnar sig åt pro-
jektet att ge förslag på ett annat matställe, som han verkar ha glömt namnet 
på (vilket framkommer av hans yttrande på rad 14: Nä- va e de de heter) 
och därför beskriver var det ligger. Samuel föreslår på rad 20 att det är 
Framnäs Hektor söker, vilket Hektor också bekräftar på rad 21. Samuel har 
dock en invändning även mot detta förslag (på samma vis som han invände 
mot Hektors förslag om grillen några yttranden tidigare) med jamen de e ju 
pizz- de e ju skitmat mä.  

Samuel tycks alltså dela in mat i kategorierna ”rätt bra” (t.ex. maten på 
Kryssmans) och ”skitmat” (maten på Frölisch och pizzerian i Framnäs). På 
rad 23 gör Hektor invändningen nä (.) men döm kan (le) ha Rätt bra mat. När 
han återanvänder Samuels Rätt bra, använder han också dialektvarianten [R]. 
Genom återanvändningen kategoriserar Hektor maten på pizzerian i Framnäs 
på samma sätt som Samuel (dvs. i termer av ”rätt bra” eller ”skitmat”), och i 
yttrandet efter gör också Samuel ett medgivande, vilket bl.a. signaleras av 
adverbet i och för sig (se Nilsson 2005:155–162 och 187–190).  

Också i exempel 2 använder Hektor [R] då han återanvänder en fras (med 
viss variation) som i Samuels grundutförande innehållit ett [R]. Exemplet 
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inleds med att intervjuaren frågar gruppen med Samuel, Hektor och Anders 
om någon göteborgare har kommenterat deras dialekt någon gång. 

(2) Återanvändning av fras med växling till dialektvariant 
01 I:  e de nån göteborgare som skulle- som skulle kommentera 

02  er dialekt nån gång (.) har de hänt 

03 S:  nej (.) inte Rätt upp i ansiktet 

04 A:  n[ä ◦d]e ha ja aldri hört iåförsej◦ 
05 H:   [nej ] 

06 H:  inte direkt så Rätt upp i ansiktet nä men man ha ju hört 

07   de eller så (.) (folk) undrar var man kommer ifrån eller  

08 så (.) 

09 I: a (HEKTORS TUR FORTSÄTTER) 
 
Samuel besvarar direkt intervjuarens fråga med nej (.) inte Rätt upp i 
ansiktet, där han använder dialektvarianten [R] i Rätt. Anders och Hektor 
instämmer i Samuels påstående på de nästföljande raderna. Anders kom-
menterar också detta på rad 4 med de ha ja aldri hört iåförsej. På rad 6 
kommenterar också Hektor det sagda. Han börjar med att kommentera 
Samuels yttrande, där han återanvänder Samuels fras inte (direkt så) Rätt upp 
i ansiktet, med dialektvarianten [R]. Därefter gör han en invändning mot 
Anders påstående (att han aldrig har hört att någon göteborgare har 
kommenterat dialekten). I invändningen mot Anders påstående återanvänder 
Hektor också delar av Anders fras och säger men man ha ju hört de eller så. 
Hektor yttrande återknyter alltså till både Samuels och Anders tidigare 
yttranden. Återanvändningen av inte Rätt upp i ansiktet visar hur Hektors 
yttrande är en respons på Samuels påstående i den föregående kontexten. 

På samma sätt fungerar återanvändningen och växlingen till dialektvariant 
i exempel 1, och en anledning, utöver den diskursstrukturerande funktionen, 
till att återanvända ord och fraser med bibehållen språklig variant skulle 
kunna vara att samtalsdeltagarna på så sätt skapar en gemensam kontext. 
Enligt Tannen (1989:101) och Anward (2006) bidrar återanvändning till att 
samtalsdeltagare skapar just en gemensam värld och en relation till varandra. 

Vad samtalsanalysen kan göra för dialektologin 
Det tycks alltså som att det är relevant att studera intra-individuell variation i 
den samtalskontext där den uppkommer och att samtalsanalys är ett bra 
redskap att använda. Som nämndes ovan är fenomenet återanvändning ett av 
många fenomen som kan vara intressanta att studera med samtalsanalytisk 
metod för dialektologins räkning. Här har återanvändning fått illustrera hur 
samtalsanalys kan användas i dialektstudier för att förklara intra-individuell 
variation.  

En samtalsanalys kan alltså synliggöra hur dialektanvändning, dvs. valet 
mellan dialekt- och standardvariant, uppkommer i samverkan med andra 
samtalsdeltagare – både vad gäller att växla till dialekt eller att växla till 
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standard. Ett interaktionellt förhållningssätt till dialektologin kan således 
visa hur bruket av dialekt- eller standardvarianter inte är slumpmässigt utan 
beror på samtalskontexten. Samtalsanalys kan med andra ord ge nya insikter 
om hur språkvariation går till och hur dialekt används av språkbrukare.  

Dagens dialektsituation kännetecknas, som nämndes ovan, av stor intra-
individuell variation. För att förstå den här variationen, och därmed i för-
längningen också dialektsituationen i stort, har vi alltså nytta av samtals-
analys. En interaktionell dialektologi vill jag därför påstå är en utveckling 
av, och ett viktigt komplement till, dialektologin och sociodialektologin, som 
kan hjälpa oss att förstå dagens dialektsituation. 
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Transkriptionsnyckel 
◦klo◦ något sägs med lägre röststyrka än kringliggande tal 
kl-  ett ord avbryts 
(klo) osäker transkription 
(.)  mikropaus på mindre än 0,2 sekunder 
[ markerar var överlappande tal börjar (dubbla klamrar markerar 
 att två talare påbörjar var sitt yttrande samtidigt) 
] markerar var överlappande tal slutar 
FNISS  metakommentarer är skrivna med versaler 
beRätta  versalt R markerar götamålsuttal 



”Jag fick en pojke som kan spela inte” 
Om negationens placering i finskspråkiga elevers inlärarsvenska 

Marika Paavilainen 

Inledning 
Eftersom Finland har två officiella språk, läser alla finskspråkiga elever 
svenska i skolan. De flesta elever börjar läsa svenska som B1-språk när de 
börjar på högstadiet, dvs. i årskurs 7. År 2007 började 89,4 procent av de 
finskspråkiga eleverna att läsa svenska på högstadiet (Undervisningsmini-
steriet 2008). 

Enligt Läroplansgrunderna (Utbildningsstyrelsen 2004:132–133) för 
svenska som det andra inhemska språket (B-svenska) ska eleven under års-
kurserna 7–9 tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska. De grammat-
iska strukturer som ska tas upp är substantiv- och adjektivböjning samt den 
centrala verb- och satsläran (bl.a. negationens placering).  

Hur eleverna sedan lär sig svenska under grundskolans årskurser 7–9 har 
undersökts relativt litet i Finland. Därför inleddes forskningsprojektet På väg 
mot kommunikativ kompetens – tillägnandet av svenskans struktur hos finska 
inlärare hösten 2007. Projektet finansieras av Svenska litteratursällskapet i 
Finland.  

I denna artikel presenterar jag en studie om systematiskt bruk av nega-
tionens placering som är en del av min kommande doktorsavhandling. Även 
om placeringen av inte har studerats mycket i svenskt inlärarspråk hos semi-
formella inlärare har den inte analyserats under ett tidigt stadium av 
inlärningen hos formella inlärare. Med formella inlärare avses inlärare som 
lär sig målspråket i formell undervisning utanför målspråksmiljön medan 
semiformella inlärare lever i ett samhälle där målspråket talas och de deltar i 
undervisning. Jag har valt att studera företeelsen också på grund av att den är 
ett fenomen som kan relateras till processbarhetshierarkin (Pienemann 1998) 
och att den utgör en svårighet för finsktalande, åtminstone i bisatser. 

Tidigare forskning om negationens placering 
Hyltenstam (1977) har undersökt hur vuxna L2-inlärare tillägnar sig nega-
tionens placering i svenskan. Enligt honom har inlärningen följande inlär-
ningsgång (1977:404): Först placerar inläraren negationen före det finita 
verbet (Pojken inte springer). Sedan producerar han den i vissa fall efter det 
finita verbet. Detta händer först i satser med finita hjälpverb (Pojken kan inte 
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springa) och senare även i dem med enkla huvudverb (Pojken springer inte), 
vilket leder till att negationens placering blir målspråksriktig i huvudsats-
erna. På detta utvecklingsstadium upptäcker inläraren att hans bruk av nega-
tionen (Vf + Neg) inte överensstämmer med målspråket i fråga om bisatser. 
Då börjar inläraren producera negationen före det finita verbet, först i 
bisatser med ett enkelt huvudverb (att pojken inte springer) och senare även 
i dem med ett finit hjälpverb (att pojken inte kan springa). Enligt Hyltenstam 
inverkar således både satsens och verbets typ på variationen av negationens 
placering. Bolanders (1987) studie om placeringen av inte hos vuxna andra-
språksinlärare bekräftade Hyltenstams resultat. Håkansson (1989) visade i 
sin tur att även barn som tillägnar sig svenska som sitt modersmål följer 
samma inlärningsgång som andraspråksinlärare.  

Hammarberg (1979), som analyserade om Hyltenstams material, kritise-
rade Hyltenstams tolkning, enligt vilken alla inlärare oberoende av moders-
målet börjar inlärningen med att använda en struktur där negationen står före 
verbet (Neg (Aux) Vh). Hammarberg (1979:16–19) ansåg att transfer kunde 
påverka utgångspunkten för inlärningen på så sätt att för inlärare som har ett 
modersmål där negationen kommer före finitet, inleds inlärningen med en 
likadan struktur, medan för inlärare som har ett modersmål där negationen 
står efter finitet, skulle inlärningen inledas med det. Hammarberg ansåg att 
orsaken till att informanterna behärskade huvudsatskontexter med ett hjälp-
verb bättre än dem med ett finit huvudverb kunde vara att negationen place-
ras i förhållande till huvudverbet och inte till det finita verbet. 

Enligt processbarhetsteorin (Pienemann 1998) sker inlärningen av nega-
tionens placering stegvis och följer en inlärningsgång som presenteras i 
tabell 1.  

Tabell 1. Inlärningsgången för svenskans Neg (Pienemann & Håkansson 1999:404) 

Processningsprocedur Negation  

5. grammatisk information mellan satser 

    skillnad huvudsats/bisats 

b) Neg Auxf Vi 

a) Neg Vf 

4. grammatisk information inom satser, mellan fraser Vf Neg 

3. grammatisk information inom fraser, frasmorfologi – 

2. ordklass lexikal morfologi (Aux) V Neg 
(Aux) Neg V 

1. ”ord” Neg X 
 
Som tabellen visar förekommer negationen enligt Pienemann och Håkansson 
(1999:407–408) först i strukturen Neg X (nivå 1) där X är ett ord. Strukturen 
är ogrammatisk i svenskan t.ex. i kontexten Neg V, som i Jag inte bor här. 
Nästa konstruktion enligt teorin är (Aux) Neg + V, vilket betyder att 
strukturen på nivå 1 har kompletterats med ett fakultativt hjälpverb. Så länge 
som det inte finns kongruens mellan verbfrasens delar (t.ex. kan reser i 
stället för kan resa) kan strukturen enligt Pienemann och Håkansson före-
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komma på nivå 2, på vilken även den ogrammatiska konstruktionen (Aux) V 
neg uppträder. Enligt Pienemann och Håkansson visar den senare konstruk-
tionen att det problematiska för en inlärare är att göra skillnad mellan ett finit 
och ett infinit verb, finithet uppmärksammas inte på nivå 1 eller 2. På nivå 3 
dyker det inte upp några nya negationsstrukturer, utan utvecklingen av nega-
tionens placering går enligt teorin framåt först på nivå 4, där inläraren 
placerar inte efter finitet, t.ex. Auxf Neg Vi, vilket förutsätter kongruens 
mellan verbfrasens delar. Till sist inlärs bisatsordföljden, först Neg Vf och 
sedan Neg Auxf Vi. Detta kräver informationsöverföring mellan satser och 
hör därför till nivå 5 i processbarhetshierarkin. 

Material 
Materialet om negationens placering är insamlat i slutet av årskurs 8 då de 
41 finskspråkiga informanterna hade läst svenska i nästan två läsår. 34 elever 
hade fått undervisning om både huvud- och bisatsordföljd, 7 däremot endast 
om huvudsatsordföljd. Materialet är muntligt och eliciterades med hjälp en 
något modifierad version av det s.k. Lotto-spelet som är ett kommunikativt 
spel (Håkansson & Hansson 2000; se också Glahn m.fl. 2001). Varje 
testtillfälle bandades in på video och inspelningarna transkriberades före 
analysen. 

Spelet bestod av sammanlagt 36 bildkort i vilka pojkar/flickor/en hund/en 
fågel utförde någon aktivitet. Hälften av korten var positiva (Pojken sover) 
och hälften deras negativa motsvarigheter (Pojken sover inte) vilket marker-
ades med ett kryss ovanpå bilderna. Spelet bestod av tre olika delar: Först 
genomfördes ett spelmoment med enkla huvudverb (Flickan cyklar), i den 
andra delen användes hjälpverbet kan (Pojken kan spela) och i det sista spel-
momentet hjälpverbet vill (Flickan vill måla).  

Inför varje spelmoment introducerades korten för eleven så att testledaren 
presenterade ett positivt kort och sedan visade dess negativa motsvarighet 
för eleven, som borde säga vad som inte hände i kortet. I själva spelet borde 
eleven producera bisatser som inleddes med relativpronomenet som. Test-
ledaren och eleven lyfte kort i tur och ordning och eleven beskrev vilket kort 
det var som han eller testledaren hade fått. Testledaren frågade Vad fick du? 
och eleven svarade t.ex. Jag fick en pojke som inte kan spela. Satserna som 
ingick i spelet presenteras i tabell 2. 

Som framgår av tabell 2 innehåller materialet sammanlagt 18 negerade 
huvudsatser och 18 negerade bisatser. I båda satstyperna ingår 6 satser som 
innehåller ett enkelt huvudverb och 12 med en verbkedja (ett modalt hjälp-
verb + infinitiv). Eliciteringstekniken för huvudsatserna var något annor-
lunda än för bisatserna då de producerades i samband med presentation av 
korten medan bisatserna eliciterades under själva spelet. 
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Tabell 2. Satserna i Lotto-spelet 

Ett huvudverb Kan + infinitiv Vill + infinitiv 

Pojken fiskar inte 
… som inte fiskar 

Pojken kan inte spela 
… som inte kan spela 

Pojken vill inte simma 
… som inte vill simma 

Barnet äter inte 
… som inte äter 

Flickan kan inte dansa 
… som inte kan dansa 

Hunden vill inte komma 
… som inte vill komma 

Flickan cyklar inte 
… som inte cyklar 

Flickan kan inte skriva 
… som inte kan skriva 

Pojken vill inte svara 
… som inte vill svara 

Flickan sjunger inte 
… som inte sjunger 

Fågeln kan inte flyga 
… som inte kan flyga 

Flickan vill inte måla 
… som inte vill måla 

Flickan läser inte 
… som inte läser 

Barnet kan inte gå 
… som inte kan gå 

Barnet vill inte leka 
… som inte vill leka 

Pojken sover inte  
… som inte sover 

Pojken kan inte hoppa 
… som inte kan hoppa 

Pojken vill inte dricka 
… som inte vill dricka 

Totalt: 
6 huvudsatser 
6 bisatser 

Totalt: 
6 huvudsatser 
6 bisatser 

Totalt: 
6 huvudsatser 
6 bisatser 

Negationen i svenskan och finskan 
Finskans och svenskans huvudsatsordföljd skiljer sig från varandra när det 
gäller negationens placering. I elevernas modersmål finskan står negationen, 
som är ett verb, före det finita verbet i en huvudsats (1) medan det står efter 
det i en svensk huvudsats (2).  

(1) Poika ei syö  S + Neg + V 

(2) Pojken äter inte S + Vf + Neg 

(3) … joka ei osaa hyppiä rel + Neg + Aux + Vi 

(4) … som inte kan hoppa som + Neg + Auxf + Vi 
 
Bisatserna i båda språken har i fråga om negationens placering en likadan 
ordföljd där inte kommer före finitet, jämför t.ex. (3) med (4). Svenskans 
bisatsordföljd skiljer sig således från huvudsatsordföljden, medan finskan 
uppvisar samma ordföljd i båda satstyperna. 

Analys  
Negationens placering i materialet granskas i det följande med hjälp av 
implikationell skalning. Analyserna utförs på två nivåer: systematiskt bruk 
(3 förekomster) och 80-procentigt bruk (se t.ex. Glahn m.fl. 2001 och 
Rahkonen & Håkansson 2008).  
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Vid studiet av systematiskt bruk har data klassificerats genom att tillämpa 
följande principer: om en målspråksenlig placering av negationen förekom 
minst 3 gånger, ansågs inläraren använda den systematiskt (anges med ett 
plustecken i tabell 3). Om det förekom 0–2 fall där inläraren hade placerat 
negationen målspråksenligt, ansågs strukturen inte höra till hans språkliga 
repertoar (anges med ett minustecken i tabell 3). I tabellen står HS för 
huvudsats, BS för bisats, ett verb för kontexter med ett enkelt huvudverb och 
två verb för kontexter med en verbkedja. Systematiskt bruk betraktas här på 
gruppnivå. 

Tabell 3. Systematiskt bruk av negationens placering i procent av individer 

Kontext Totalt 

HS ett 
verb 

HS två 
verb 

BS ett 
verb 

BS två 
verb 

 

 

f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

+ 28 (68,3) 27 (65,9) 15 (36,6) 1 (2,4) 71 (43,3) System-
atiskt 
bruk – 13 (31,7) 14 (34,1) 26 (63,4) 40 (97,6) 93 (56,7) 

Totalt 41 (100,0) 41 (100,0) 41 (100,0) 41 (100,0) 164 (100,0) 
 

Som framgår av tabell 3 uppvisar huvudsatser med ett eller två verb de 
högsta värdena: 68,3 procent av eleverna placerade negationen systematiskt 
målspråksenligt i det förra fallet, 65,9 procent i det senare. Bisatser med två 
verb uppvisar det lägsta värdet: endast 2,4 procent av informanterna produ-
cerade negationen före det finita verbet i dem. Bisatser med ett verb ligger 
mellan dessa två ytterligheter: 36,6 procent av eleverna behärskade negation-
ens placering i denna kontext. Skillnaderna mellan de olika variabelparen i 
tabell 3 är signifikanta (p < 0,05; χ2-testet) med undantag för HS ett verb vs. 
HS två verb. Detta betyder att eleverna på gruppnivå klarade ungefär lika bra 
av att producera inte i huvudsatser med ett huvudverb och i dem med en 
verbkedja. Bisatser med ett enkelt huvudverb var signifikant svårare för 
eleverna än de två förstnämnda kontexterna och den allra svåraste kontexten 
var bisatser med en verbkedja. 

I tabell 4 har data som tabell 3 bygger på ordnats implikationellt. Tabellen 
är en förenklad implikationstabell där de fyra första raderna utgörs av 
grupper av inlärare som var och en uppvisar samma placering av negationen, 
i tabellen markerat med plus-, minus- och eventuella tildetecken (se t.ex. 
Torgerson 1967 och Rahkonen & Håkansson 2008). Utropstecknet (!) anger 
undantag från den implikationella skalan och tildetecknet (~) sådana fall där 
negationen kom efter det infinita verbet.  

Den översta delen av tabell 4 (grupp 1–grupp 3) följer en implikationell 
ordning, men eftersom det finns så många undantag från den idealiska 
modellen utgör tabellen som helhet inte en äkta implikationell skala (Crep = 
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Tabell 4. Systematiskt bruk – en förenklad implikationstabell 

Antalet  
informanter 

HS ett 
verb 

HS två 
verb 

BS ett 
verb 

BS två 
verb 

 

Grupp 1 3 + + + - 

Grupp 2 12 + + - - 

Grupp 3 13 + ~ - ~ 

Grupp 4 11 - + ! + ! - 

Informant 5 1 - + ! - - 

Informant 13 1 - - + ! + ! 

Totalt 41 28 27 15 1 

0,85, Cscal = 0,73). Man kan dock finna fyra grupper inom vilka infor-
manterna placerar negationen likadant i olika kontexter.  

I (5)–(14) presenteras exempel på alla strukturer som eleverna pro-
ducerade. 

(5)   Pojken sover inte (S + Vf + Neg) 

(6) *Pojken inte fiskar (S + Neg + Vf) 

(7)   Pojken kan inte spela (S + Vf + Neg + Vi) 

(8) *Flickan kan dansa inte (S + Vf + Vi + Neg) 

(9) *Pojken inte kan hoppa (S + Neg + Vf + Vi) 

(10)   (Jag fick flickan) som inte cyklar (som + Neg + Vf) 

(11) *(Jag fick flickan) som sjunger inte (som + Vf + Neg) 

(12)   (Jag fick flickan) som inte kan dansa (som + Neg + Vf + Vi) 

(13) *(Jag fick pojken) som vill inte simma (som + Vf + Neg + Vi) 

(14) *(Jag fick pojken) som kan gå inte (som + Vf + Vi + Neg) 
 

Grupp 1 är den enda gruppen som gjorde en skillnad mellan huvud- och 
bisatser med ett verb, dvs. de varierade ordföljden i huvud- och bisatser, 
dock inte i dem med två verb. Informanterna behärskade negationens placer-
ing i huvudsatser oberoende av verbets typ, dvs. de producerade inte mål-
språksenligt efter det finita verbet som i exemplen (5) och (7). Bisatserna 
med ett enkelt verb blev också målspråksenliga så att negationen kom före 
det finita verbet (ex. 10) men i bisatser med en verbkedja hamnade inte efter 
det finita verbet (ex. 13). 
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Grupp 2 producerade inte efter det finita verbet oberoende av satstypen 
och om satsen uppvisade ett infinit verb eller inte. Gruppen behärskade 
således negationens placering i huvudsatser med ett enkelt verb (ex. 5) och i 
dem med en verbkedja (ex. 7) men inte i bisatser med ett enkelt finit verb 
(ex. 11) eller en verbkedja (ex. 13) eftersom negationen hamnade efter det 
finita verbet även i dem. 

Grupp 3 klarade av huvudsatserna med ett enkelt verb, dvs. inte kom mål-
språksenligt efter finitet (ex. 5). En närmare granskning av kontexter med en 
verbkedja uppvisade ett intressant mönster: gruppen verkade placera inte 
efter det lexikala verbet (V + Neg), vare sig detta var finit eller infinit och 
gjorde detta oberoende av satstypen. Med lexikalt verb avses den informa-
tionsbärande delen av verbfrasen. På detta sätt blev ordföljden i huvudsatser 
med två verb (ex. 8) och i bisatser med antingen ett enkelt verb (ex. 11) eller 
en verbkedja (ex. 14) inte målspråksenliga medan den blev det i huvudsatser 
med ett verb (ex. 5).  

Grupp 4 avviker från den implikationella ordningen eftersom de inte 
klarade ordföljden i huvudsatser med ett enkelt verb medan de klarade den i 
huvudsatser med en verbkedja och i bisatser med ett enkelt verb. Dessa 
informanter satte in inte före det lexikala verbet (Neg + V) vare sig detta var 
finit eller infinit. Ordföljden i huvudsatserna med ett enkelt verb (ex. 6) och i 
bisatserna med en verbkedja (ex. 13) blev således inte målspråksenliga, i 
motsats till huvudsatserna med ett hjälpverb + infinitiv (ex. 7) och bisatserna 
med ett verb (ex. 10).  

Informanterna 5 och 13 betedde sig lite annorlunda än andra elever. Infor-
mant 5 producerade inte före det lexikala verbet (Neg + V) i alla kontexter 
utom i bisatser med ett enkelt verb där det hamnade efter det finita huvud-
verbet (ex. 11). På detta sätt blev endast ordföljden i huvudsatser med två 
verb målspråksenlig (ex. 7) medan övriga kontexter inte blev det (ex. 6, 11 
och 13). Informant 13 var den enda som i alla kontexter producerade nega-
tionen på exakt samma sätt som i finskan. Hos denna informant stod nega-
tionen före det finita verbet både i huvud- och i bisatser oberoende av verb-
typen. På detta sätt blev huvudsatser med ett verb (ex. 6) eller en verbkedja 
(ex. 9) inte målspråksenliga medan båda bisatskontexterna (ex. 10 och 12) 
blev det.  

Av de informanter som inte hade fått undervisning i bisatsordföljden 
hörde en elev till grupp 1, två till grupp 2 och fyra till grupp 4. Man kan 
således inte säga att dessa elever skulle ha placerat negationen på ett annat 
sätt än de som redan hade behandlat bisatserna i skolan. Detta kunde bero på 
att alla informanter hade fått ungefär lika mycket svensk input i skolan. 

Utvecklingsgången för negationens placering som kan formuleras på 
basis av analysen av systematiskt bruk presenteras i tabell 5. I tabellen anger 
minus (–) att inläraren ännu inte gör distinktionen i fråga och plus (+) 
betyder att han gör det. Som tabellen visar är utgångspunkten för inlärningen 
Neg + V, vilket betyder att negationen först produceras före det lexikala 
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Tabell 5. Utvecklingsgången för negationens placering 

Steg Struktur Finit vs. infinit HS vs. BS 

1. Neg V – – 

2. V Neg – – 

3. Vf Neg (Vi) + – 

4. Neg Vf + + 

5. Neg Auxf Vi + + 

verbet både i huvud- och bisatser (se grupp 4). Sedan märker inläraren att 
hans sätt att producera negationen inte stämmer överens med målspråket och 
han börjar placera inte konsekvent efter det lexikala verbet, vilket han också 
gör när det lexikala verbet föregås av ett annat verb (grupp 3). Efter det 
börjar han uppmärksamma verbets finithet och producerar inte efter det 
finita verbet (grupp 2). Därefter börjar han göra en skillnad mellan ord-
följden i huvud- och bisats vilket händer först i bisatser med ett enkelt verb 
(grupp 1). Det sista stadiet är att man placerar inte före verbet även i bisatser 
med en verbkedja, men enligt materialet har eleverna ännu inte nått upp till 
den nivån. 

Analysen av systematiskt bruk kompletterades med en procentuell analys 
på 80-procentig nivå. Resultatet gav en nästan identisk bild som analysen av 
systematiskt bruk. Huvudsatserna med ett enkelt verb och med en verbkedja 
uppvisade de högsta värdena och bisatskontexterna med ett enkelt verb samt 
en verbkedja de lägsta. Att resultaten blev så lika beror på att informanterna 
var mycket konsekventa i hur de producerade negationen i de olika 
kontexterna och det fanns endast litet variation i materialet. Korrekthets-
procenten för de olika kontexterna hos enskilda individer var i flesta fall 
antingen 100 eller 0 och det fanns endast sammanlagt 16 fall av 164 i vilka 
riktighetsgraden var något mellan 0 och 100 procent. 

När de procentuella skillnaderna i analysen av 80-procentigt bruk under-
söks statistiskt med hjälp av χ2-testet (p < 0,05) kan man formulera följande 
svårighetshierarki för negationens placering i de olika kontexterna:  

(15) HS ett verb │ HS två verb > BS ett verb > BS två verb 
 
Som framgår av (15) är det ungefär lika lätt att placera negationen i huvud-
satskontexter med ett verb som i dem med en verbkedja. Bisatskontexter 
med ett enkelt huvudverb är däremot svårare för informanterna än huvud-
satskontexter med en verbkedja. Det allra svåraste är att placera negationen 
målspråksenligt i bisatskontexter med ett hjälpverb + en infinitiv. 
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Sammanfattning och diskussion 
Enligt analysen av systematiskt bruk följer inlärningen av negationens 
placering en viss utvecklingsgång. Denna utvecklingssekvens stöder pro-
cessbarhetsteorins förutsägelse (Pienemann & Håkansson 1999) och för 
bisatskontexternas del kan den ses som stöd för inlärningsgången som 
Hyltenstam (1977) observerat. Utgångspunkten för inlärningen, Neg V, 
stöder också Hammarbergs hypotes om modersmålets inverkan. Enligt 
honom börjar inlärningen med Neg V om inlärares L1-språk har mot-
svarande struktur. Å andra sidan är Neg V en naturlig utgångspunkt även 
därför att den är allmännare i världens språk än strukturen där negationen 
står efter verbet (se Dahl 1979).  

Analyserna visade vidare att eleverna behärskade huvudsatsordföljden 
bättre än bisatsordföljden på procentuell nivå vilket stämmer överens med 
Hyltenstams (1977) och Bolanders (1987) resultat. Enligt analyserna i före-
liggande studie behärskade eleverna de två olika huvudsatskontexterna 
ungefär lika bra och det fanns ingen signifikant skillnad mellan dessa kon-
texter. Detta kunde betyda att en del av eleverna redan hade passerat de två 
första stegen i inlärningen. Även om man ska vara försiktig när det gäller 
procentuella gruppdata kan den observerade svårighetssekvensen åtminstone 
för bisatskontexternas del enligt min mening ses som stöd för inlärnings-
gången som Hyltenstam observerat: de lättare kontexterna tillägnas före de 
svårare i detta fall. 

Analysen av systematiskt bruk visade att eleverna använde olika strategier 
när de placerade negationen i de olika satserna. Den valda strategin 
inverkade på om resultatet blev målspråksenligt eller inte. En del av elev-
erna, grupperna 1 och 2, samt informant 13, verkade producera inte i förhåll-
ande till det finita verbet medan grupperna 3 och 4 samt informant 5 tycktes 
producera den snarare i förhållande till det lexikala verbet. Att inte kommer 
före det lexikala verbet kan enligt min mening tolkas som stöd för Hammar-
bergs (1979) hypotes att inte placeras i förhållande till huvudverbet i stället 
för finitet vilket resulterar i strukturer som (Aux) + Neg + Vi och Neg + Vf.  

När dessa gruppers beteende översätts till processbarhetsteorins nivåer 
kan man konstatera att grupp 1 har kommit upp till nivå 5 då de klarade av 
bisatser med ett verb men ännu inte dem med två verb. Grupp 2 har nått upp 
till nivå 4 eftersom de behärskade båda huvudsatskontexterna men ännu inte 
bisatskontexterna. Grupperna 3 och 4 verkar vara på nivå 2 eftersom grupp 3 
producerade strukturen (Aux) V Neg och grupp 4 strukturen (Aux) Neg V. 
Informant 13 använde strukturen Neg + X och är således på den lägsta nivån 
i processbarhetshierarkin. Informant 5 uppvisade däremot ingen systematik 
och nivån kan inte definieras.  

Ett intressant fenomen i materialet var strukturer där negationen hamnade 
efter det infinita verbet (t.ex. Pojken kan spela inte). Likadana konstruk-
tioner förekom även i Bolanders (1987) material. Hon ansåg att en förklaring 
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till fenomenet kunde vara att inte alltid placeras efter huvudverbet oberoende 
av dess form. En annan möjlighet enligt henne var att den postinfinita nega-
tionen kunde ses som stöd för att inlärarna använder konstituentnegation 
(Clahsen m.fl. 1983) så länge som reglerna för syntaxen inte är automati-
serade. En ytterligare förklaring enligt henne kan vara helfrasinlärning: 
inlärare uppfattar strukturen hjälpverb + infinitiv som en helhet som måste 
hållas samman och placerar därför negationen efter den. Detta kan enligt 
Bolander bero på att sammansatta verbformer drillas i språkundervisning.  

I de läroböcker som eleverna i min studie hade använt såg jag inte några 
tecken på sådan drillning och även om den muntliga undervisningens roll 
inte kunde kontrolleras anser jag att det är mera sannolikt att inlärare i början 
av inlärningen producerar negationen i förhållande till det lexikala verbet, 
som bär upp den centrala informationen i verbfrasen. Kriteriet de rättar sig 
efter är således semantiskt, inte syntaktiskt, och först när de lär sig att verb-
ets finithet spelar en roll i sammanhanget börjar de producera inte med tanke 
på syntaxen, dvs. efter finitet i huvudsatser.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att inlärningen av negationens 
placering framskrider på samma sätt hos formella inlärare som hos semi-
formella inlärare. Inlärningsgången kunde å ena sidan förklaras med att 
inlärarna använder olika strategier när de placerar negationspartikeln, å 
andra sidan med processbarhetsteorins processningshierarki (Pienemann 
1998).  
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Dialogen och monologen 
Svenskundervisning på gymnasieskolans yrkesförberedande 
program 

Anne Palmér 

Inledning 
I forskning om språkutveckling och literacy undersöks ofta skolans möjlig-
heter att stödja elevers utveckling till läsande och skrivande människor. Min 
avhandling med namnet Samspel och solostämmor. Om muntlig kommunika-
tion i gymnasieskolan (Palmér 2008a) vill lyfta fram en annan aspekt av 
elevers språkutveckling – vägen till muntlig kompetens, såsom den framstår 
i gymnasieskolans undervisning. 

Studien undersöker de förutsättningar gymnasieskolan ger eleverna att 
utveckla sin muntliga kompetens. Huvudfrågan är i vilken mån och på vilka 
sätt eleverna får möjlighet att använda språket i resonemang och förberett 
tal. En delundersökning behandlar genomförande och utfall av det nationella 
provets muntliga del i undersökningens båda klasser. 

Genom etnografisk och kontextbaserad samtalsanalys (Linell 1998:51) 
studerar jag kommunikationen i två klasser på gymnasieskolans yrkesförbe-
redande program, en klass på omvårdnadsprogrammet (OP) och en på 
fordons- och hantverksprogrammen (FP/HV). Under tre terminer har jag 
följt dessa klasser i undervisningen, dels i svenska, dels i yrkesförberedande 
karaktärsämnen: fordonsteknik respektive omvårdnad. Materialet består av 
fältanteckningar från observationer (totalt 140 lektioner) samt video- och 
audioinspelningar (cirka 90 lektioner). Intervjuer med lärare och elever utgör 
främst ett bakgrundsmaterial för analyserna.  

I den här artikeln sammanfattar jag undersökningens resultat beträffande 
kommunikationen i svenskundervisningen. I en avslutande diskussion argu-
menterar jag för en svenskundervisning där både dialog och monolog ges 
utrymme. 

Resonemang och förberett tal i två muntliga kulturer 
Förmågan att delta i och bygga upp resonemang är en förutsättning för 
djupare kunskapsutveckling hos elever på gymnasienivå. Eleverna på den 
här nivån behöver också behärska förberett tal; vid muntliga redovisningar 
och presentationer av olika slag ska de kunna ta rollen som solitär i fri 
monolog (Anward 1983). Denna roll är den mest avancerade i Anwards 
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(1983:85 ff.) beskrivning av de språkliga roller som individen lär sig 
behärska under språkutvecklingen. Förmågan till resonemang och förmågan 
att tala förberett är alltså förutsättningar för studieframgång, men dessa 
förmågor kan också betraktas som mål för elevernas språkutveckling. Därför 
har resonemang och förberett tal – två aspekter av den muntliga kommunika-
tionen – fått utgöra fokus i min undersökning.  

Medan det förberedda talet är lätt att identifiera för forskaren är resone-
mang ett mer svårfångat begrepp. Resonemang kan beskrivas som en kvalitet 
i samtal. Det är en i vid mening utredande språklig aktivitet som kan före-
komma i samtal av olika formalitet och i olika stora grupper – även i mono-
loger. Förberett tal kan, men behöver inte, leda till resonemang. Jag 
använder begreppet utbyggd topik för att identifiera och beskriva resone-
mang där talarna eller talaren stannar upp vid och fördjupar ett samtalsämne. 
Termen topik står för samtalsämne (jämför eng. topic). En utbyggd topik 
består av ett större antal språkhandlingar. I många fall förekommer utbyggda 
topiker i samtal och de utgörs då också av bidrag från flera samtalsdeltagare. 

Undersökningen är inspirerad av forskningen inom New Literacy Studies 
(Street 1996, 2000, 2003; Barton 2006), där studiet av språkanvändning sätts 
in i ett socialt och ideologiskt sammanhang. Jag studerar flera enskilda sam-
tal, muntliga händelser, t.ex. ett smågruppssamtal om en dikt eller en redo-
visningslektion efter ett grupparbete. Det mönster som urskiljs genom ana-
lysen bildar det jag kallar muntliga praktiker, t.ex. en muntlig praktik för 
smågruppssamtal om dikter och en för redovisningslektioner efter grupp-
arbeten. De muntliga praktiker som utmärker kommunikationen i en viss 
klass och ett visst ämne utgör tillsammans den muntliga kulturen i ämnet. I 
analysen av en muntlig praktik försöker jag beskriva inte bara de i snäv 
bemärkelse språkliga strukturerna utan också maktrelationer mellan lärare 
och elev samt mellan elever. På grundval av deltagarnas agerande gör jag 
dessutom en tolkande analys av värderingar om eftersträvansvärd kunskap 
och om lärande i den muntliga praktiken.1 

Svensklärarna i de båda klasserna har båda gedigen undervisningserfaren-
het och god kontakt med sina elever. Ändå är skillnaderna stora mellan deras 
sätt att undervisa. De två muntliga kulturer som kan urskiljas i klasserna 
utgör på många sätt varandras motsatser. Skillnaderna gäller bl.a. 
undervisningens innehåll och mål, synen på lärande och kommunikation, 
språkanvändningen, det förberedda talets funktion och lärarnas ledarstil.  

                          
1 För en diskussion av teoretiska överväganden i avhandlingsarbetet, se Palmér 
2008b. 
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Bildning och färdigheter på OP 
I OP-klassen organiseras undervisningen på ett sätt som borde ge goda förut-
sättningar för eleverna att utveckla resonemang. Eleverna samtalar ofta om 
skönlitterära texter i smågrupper och redovisar därefter sina analyser munt-
ligt i helklass. Ändå uteblir resonemangen. I smågruppssamtalen utbyter 
eleverna framför allt frågor och svar, och de frågor som ställs är inte elev-
ernas egna utan lärarens. Vid redovisningarna presenteras korta monologer 
som mycket sällan utmanas eller utvecklas i resonemang.  

Följande exempel är hämtat från en lektion då eleverna i helklass redo-
visar sin läsning av Gustaf Frödings dikter. Tre elever har arbetat med den 
välkända dikten Ett gammalt bergtroll. I analysen under smågruppssamtalet 
har de utgått från ett antal nyckelord som står på tavlan och som de försökt 
applicera på dikten: humor & livsglädje, hembygd & natur, socialt engage-
mang, kärlek, förklädnad. Vid redovisningen är det Faruk som för ordet. Han 
börjar med att kortfattat återge vilka händelser som beskrivs i dikten. 
Därefter följer en sammanfattning: 

(1) Humor, kärlek och natur. 
01 Faruk: humor kärlek och natur  

02 Läraren: humor kärlek och natur och (.)  

03 X: förkläd[nad 

04 Faruk:        [ja förklädnad 

05 Läraren: att han liksom ser sig som ett stort troll men visst  

 handlar det om honom egentligen visst och den här   

 kärleken och han (.) han tycker att han är för   

 klumpig och ful och (.) och lite humor är det allt 
 
Med självförtroende uttalar Faruk sin sammanfattning, i form av en uppräk-
ning anpassad till några av nyckelorden (1). Lärarens uppföljning (2) funge-
rar delvis som en evaluering som bekräftar Faruks kortkorta analys. Men det 
betonade ”och” som hänger i luften behandlas av eleverna som en indirekt 
uppmaning att säga något mer. En elev bland åhörarna fyller i lärarens oav-
slutade fras (3) och Faruk skyndar sig att hålla med (4). Att Faruk fyller i 
kamratens bidrag kan tolkas som att han vill göra kompletteringen till sin. 
Här uppstår en möjlighet för läraren att be Faruk utveckla sina tankar, för-
klara hur han menar att nyckelorden stämmer in på dikten. Men läraren ger i 
stället sin egen tolkning av dikten, en tolkning som också fungerar som ett 
facit till elevernas bidrag (5). 

Detta samtalsutdrag säger ganska mycket om kommunikationen i OP-
klassens muntliga kultur. Jag karaktäriserar den med nyckelorden bildning 
och färdigheter. Klassens samtal behandlar främst klassisk litteratur och 
litteraturhistoria. Målet med läsningen verkar vara att ge eleverna kännedom 
om klassiska författare och deras verk, en form av allmänbildning. Många 
smågruppssamtal förekommer, men i den muntliga praktik som utvecklas i 
dessa arbetar eleverna på ett ganska instrumentellt sätt med styrda uppgifter. 
Sällan förs några fördjupade resonemang i utbyggda topiker, vilket sannolikt 
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kan förklaras med detaljstyrningen och de låga krav som ställs på elevernas 
analyser. Eleverna visar inte heller något djupare engagemang i de lästa text-
erna.  

Det instrumentella förhållningssättet genomsyrar också det förberedda 
talet vid redovisningarna av grupparbetena. Den muntliga praktik som 
utvecklas här innebär att eleverna genomför sina presentationer av dikt-
analyser med fokus på läraren som mottagare snarare än kamraterna. Som i 
exemplet ovan kompletterar läraren ibland elevernas analyser, men analys-
erna bearbetas sällan i uppföljande resonemang av kamrater och lärare 
(jämför Palmér 2004). I stället utformas och behandlas de som färdig 
information som publiken ska ta emot utan vidare bearbetning.  

Eleverna i OP-klassen får ofta tala förberett. Men de talar sällan om det 
förberedda talandet. Metakunskapen (Strömquist 1996:88 f.), kunskapen om 
talandets tekniker och strategier, får liten plats i undervisningen. Förberett tal 
tycks i OP-klassen ses mer som en färdighet som ska övas än som en språk-
lig aktivitet med eget kunskapsinnehåll.  

I OP-klassens muntliga kultur styr svenskläraren samtalen på ett diskret 
och samarbetsinriktat sätt utan att ge direkta order eller tillsägelser. Eleverna 
förefaller uppskatta lärarens vänliga sätt och accepterar hennes nedtonade 
styrning utan att visa entusiasm för undervisningen. Min uppfattning är att 
läraren framför allt inriktar sig på att skapa trygghet för eleverna genom att 
på olika sätt ge dem stöd. En sådan strävan borde vara lovvärd. Men 
problemet är att lärarens stöd ofta verkar begränsa eleverna snarare än stärka 
dem. I exemplet ovan, när Faruk presenterar gruppens analys av Frödings 
dikt, har vi sett hur läraren nöjer sig med en mycket knapphändig analys som 
hon själv ”fyller i” i stället för att utmana eleven att bygga upp ett resone-
mang. Ett annat exempel är när ett par av klassens elever ska redovisa sin 
tolkning av Frödings dikt Äktenskapsfrågan. Eleverna visar osäkerhet inför 
att beskriva handlingen i dikten. Läraren går då in med frågor, som eleverna 
besvarar en efter en. Den monolog eleverna skulle ha kunnat presentera 
ersätts av en dialog. En sådan lärarstödd redovisning kan vara ett ändamåls-
enligt sätt att stödja elever som ännu inte behärskar rollen som solitär i fri 
monolog (jämför Gibbons 2006:69 ff.). Men i det aktuella fallet tar läraren 
över elevernas redovisning och lämnar ytterst litet talutrymme åt eleverna. 
De skulle sannolikt ha varit mer betjänta av stöd inför redovisningen. Ett 
tredje exempel på lärarens strävan efter trygghet för eleverna är den mycket 
begränsade respons eleverna får efter förberett tal. Efter en presentation av 
en liten grupp eller av enskilda elever applåderar alltid kamraterna. Läraren 
säger tack och fyller eventuellt på med en kompletterande upplysning. 
Någon utvärdering av elevernas framföranden, t.ex. i form av kamratrespons 
eller självvärdering (jämför Strömquist 1996:89–95), förekommer dock 
aldrig. När jag frågar läraren varför svarar hon att en sådan utvärdering 
alltför tydligt skulle visa på kvalitetsskillnader i elevernas prestationer. 
Därför undviks de. 



Anne Palmér: Dialogen och monologen 275 

Dialogiskt meningsskapande på FP/HV 
I FP/HV-klassen inriktas undervisningen inte i lika hög grad på litteratur-
historiska texter. Svenskämnet ges här ett vidare innehåll. Även formerna för 
den muntliga kommunikationen är mer varierade än i OP-klassen. Arbete 
med rollspel i mindre och större grupper är vanligt och ganska ofta förs 
lärarledda samtal som struktureras på olika sätt. I dessa samtal utvecklas ofta 
resonemang, verkliga dialoger.  

Den kända värderingsövningen Heta stolen (Byréus 1990) fungerar under 
en lektion som en övning i argumentation. Eleverna sitter i en ring och lär-
aren läser upp ett påstående. Den elev som håller med sitter kvar, medan den 
som inte håller med ska resa sig och byta plats med en kamrat. När eleverna 
genom flyttandet har bekänt färg, uppmanas de av läraren att redogöra för 
sitt ställningstagande. Ett resonemang tar vid och när detta avslutats läser 
läraren upp ett nytt påstående etc. 

Efter påståendet ”tjejer kör bättre än killar” utvecklas en engagerad argu-
mentation. Eleverna, som med ett undantag själva är unga män, blir efter ett 
tag lite grabbiga och hävdar att det förhåller sig precis tvärtom. Den kvinn-
liga läraren tystar dem inte, utan ställer en nyfiken fråga som inleder en 
utbyggd topik: 

(2) Vi har rallygener. 
01 Läraren: men är det så att det beror på att (.) att killar   

 överlägset bättre att köra liksom ursprungligen  

 [eller beror det på att (.) andra saker 

02 Rikard: [ja tror att det ligger faktiskt också lite i (det) 

03 Isak: vi har rallygener SKRATT 

04 Läraren: *intressant*  

05 Östen: det ligger väl [lite i modet också 

06 Rikard:                [men i kropps- kroppshållning och 

07 Läraren: vad säger Östen  

08 Östen: (att) det ligger lite i modet jaa 

09 Niklas: man måste väl 

10 Läraren: är killar så att man måste (.) kolla (.) gränsen 

eller 

11 Jörgen: jaa det måste vi 
 
Rikard ger sitt instämmande svar på lärarens fråga innan hon hunnit avsluta 
en alternativ förklaring till den givna tolkningen (2). Isak bidrar med ett 
skämtsamt formulerat förslag (3) som besvaras av läraren med en topikalise-
rare, uttalad med skrattande röst (4). Topikaliseraren visar deltagarna att det 
föreslagna samtalsämnet är värt att föra vidare (jämför Norrby 2004 efter 
Button & Casey 1984). Östen och Rikard utvecklar topiken med samtidiga 
förslag (5, 6) och läraren ger ordet till Östen, som upprepar sitt bidrag (8). 
Niklas hinner bara påbörja ett förslag (9) innan läraren ställer en följdfråga. 
Denna fråga innehåller också ett förslag (10), i vilket Jörgen instämmer (11).  
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Här är läraren den drivande kraften, som uppmuntrar eleverna att utveckla 
resonemang i utbyggda topiker genom autentiska frågor, frågor hon själv 
inte vet svaret på, och genom att visa intresse för deras synpunkter. Elev-
ernas bidrag består av instämmanden och förslag till förklaringar. De är vart 
och ett korta bidrag, men tillsammans med lärarens frågor bygger de upp ett 
undersökande resonemang. Lärarens sätt att, när två elever talar samtidigt, ge 
ordet till en av dem är ett återkommande drag i hennes sätt att leda samtalet i 
den förhållandevis stora gruppen. 

Utdraget får illustrera kommunikationen i FP/HV-klassens muntliga 
kultur, som jag beskriver med hjälp av nyckelorden dialogiskt meningsskap-
ande. Samtalen i denna kultur behandlar ett bredare spektrum av texter från 
olika medier och berör frågor ur ett vidare samhällsperspektiv. Målet verkar 
vara språk- och personlighetsutveckling samt allmänbildning av ett annat 
slag än i OP-klassen, snarare ökad förståelse och vidgade perspektiv på 
omvärlden än vissa förutbestämda faktakunskaper. De lärarledda samtalen 
organiseras på varierande sätt, men gemensamt är att de alla kännetecknas av 
en öppen anda. De ingår i en muntlig praktik där läraren intar en både 
prövande och lyssnande roll. I dessa dialogiska samtal ställs olika syn-
punkter mot varandra. Skratt och skämt driver ibland fram resonemangen 
och bidrar till en lustfylld stämning. Många resonemang utvecklas i sam-
talen, som verkar fungera som ett dynamiskt meningsskapande snarare än 
som informationsöverföring. 

FP/HV-klassens svensklärare har en ledarstil som är både samarbets-
inriktad och tydlig. Det innebär att hon ger direkta order om arbetsformer 
och uppförande och att hon öppet och i positiv anda tillrättavisar elever som 
överskrider gränser. I öppenheten och tydligheten ingår också att hon mer 
utförligt än OP-läraren utvärderar elevernas prestationer. Till skillnad från 
OP-klassens svensklärare delar hon själv in eleverna i grupper inför små-
gruppssamtal, vilket gör att de ingår i olika konstellationer vid olika tillfäl-
len, något som enligt Barnes & Todd (1977, 1995) främjar interaktionen i 
smågruppssamtal.  

Eleverna verkar uppskatta lärarens goda humör och omtänksamhet och de 
visar stundtals engagemang i undervisningen. De maktrelationer mellan 
eleverna som innebär att socialt svagare elever inte så lätt tar till orda i 
klassrummet och att socialt starkare elever ibland trycker ned svagare 
kamrater motarbetas aktivt av läraren – ofta men inte alltid med framgång 
(Palmér 2007).  

Olika förutsättningar inför det nationella provet 
Dialogen och resonemang av olika slag är alltså betydligt mer utvecklade i 
FP/HV-klassens svenskundervisning än i OP-klassens svenska. På motsatt 
vis förhåller det sig med monologen i form av elevers förberedda tal. OP-
eleverna framträder ofta inför klassen med kortare eller längre monologer, 
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dels i samband med grupparbeten, dels i individuella uppgifter. För de flesta 
eleverna i OP-klassen innebär detta att de blir förtrogna med rollen som 
solitär i fri monolog.2  

Vilka konsekvenser får klassernas båda muntliga kulturer för elevernas 
resultat vid det muntliga nationella provet, som prövar just elevers förmåga 
att individuellt framträda inför klassen med ett cirka fem minuter långt 
anförande? Det är tydligt att OP-eleverna som grupp är bättre förberedda 
inför denna uppgift. De flesta av eleverna har god vana vid talarrollen, och 
denna vana har de inte bara skaffat sig i svenskundervisningen. Även i vård-
ämnena har eleverna ofta presenterat resultat av grupparbeten eller 
individuella uppgifter. När det ordinarie provet ges till dessa elever har de 
också erfarenhet av själva provproceduren genom det ”provprov” de har 
gjort föregående termin. Mitt intryck är att det ordinarie muntliga provet 
genomförs på ett ganska effektivt och smidigt sätt. Eleverna visar ingen 
anmärkningsvärd nervositet, bortsett från ett par av dem.3  

FP/HV-eleverna har betydligt mindre vana vid rollen som talare. I 
svenska har de främst framträtt inför klassen i rollspel. Dessa har ibland varit 
mimade, och när rollspelen innehållit tal har det rört sig om dialoger med 
relativt korta yttranden. Eleverna har sällan utvecklat en längre monolog i 
svenskklassrummet, och de genomför inte som OP-klassen något ”prov-
prov”. Inte heller genom undervisningen i fordonsämnena har de fått erfaren-
het av muntliga framträdanden. I FP/HV-klassen tar det muntliga nationella 
provet mycket lång tid att genomföra. Vid de lektioner då jag är närvarande 
och elever har bokat tid för muntligt nationellt prov, händer det ofta att en 
inbokad elev är frånvarande eller meddelar att han eller hon inte har förberett 
sig. Läraren ägnar stor möda åt att omväxlande uppmuntra och ”pusha” 
eleverna så att de ska genomföra sina anföranden. Vid terminens slut är det 
ändå flera som inte genomfört sitt muntliga nationella prov. 

Per är en av FP/HV-klassens mest talföra elever. Både i svenska och i for-
donsämnena är han ofta i dialog med läraren och i mindre grupper tar han 
självklart ledningen. Liksom sina kamrater skjuter han upp tidpunkten för 
sitt muntliga prov. När det till slut blir dags håller han sitt anförande sittande 
i katedern. Han talar snabbt och ganska lågt. Kroppsspråket är behärskat. Per 
utnyttjar drygt hälften av sin taltid. Provets tema är Tid och detta tema utgör 
också rubrik på Pers anförande, som berör olika aspekter på temat. Anför-

                          
2 Att den fria monologen sedan inte tas till vara för att vidareutveckla elevernas 
kunskaper och språk är en annan sak. Några av eleverna kommer inte heller så långt 
i sin talarutveckling. 
3 Dessa elever skulle kunna kallas talängsliga. De har också stor frånvaro och 
genomför inte sina muntliga prov vid ordinarie provtillfälle. Det är möjligt att de gör 
sina presentationer senare under terminen i en mindre grupp, men om detta har jag 
ingen information. 
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andets olika topiker fogas till varandra utan mer specificerat fokus än att de 
alla har med tid att göra. Den avslutande topiken är personlig: 

(3) Den jobbigaste tiden i mitt liv. 
(1) sen så (.) den jobbigaste tiden i mitt liv det är väl den här 
senaste veckan (2) det har varit för det här provet (3) det 
tycker jag att ee (.) hatar att hålla föredrag (4) och det tror 
jag många gör tycker (5) det är så där jobbigt att hålla föredrag 
för (.) flera människor (.) (6) man är rädd att göra bort sig (.) 
(7) det är väl lättare att göra bort sig för bara en person (.) 
när man sitter och liksom pratar två och två (.) än att göra bort 
sig liksom för en hel klass (.) eller flera stycken (.) 

 
Per presenterar tesen (1) om att den föregående veckan varit den jobbigaste i 
hans liv och lägger till en förklaring: ”det har varit för det här provet” (2). 
Därefter följer ett känslouttryck (3), ytterligare en tes (4) och två förklar-
ingar (5–6) till tesen. Topiken avslutas med en väl utbyggd jämförelse (7). 
Jag citerar denna utbyggda topik inte bara för att visa hur Per bygger ut sina 
ämnen utan också för att belysa vad han säger. Det är tänkvärt att Per, som 
kan uppfattas som klassens mest talföra elev, ändå upplever ett individuellt 
framträdande som så jobbigt. De mer tillbakadragna eleverna i klassen 
upplever säkerligen motsvarande stress – eller ännu värre – men de skulle 
inte våga framföra så självutlämnande tankar. 

Per klarar av att som i utdraget ovan bygga upp enskilda topiker i resone-
mang. Det är också något han har fått god erfarenhet av att göra genom 
klassens alla gemensamma resonemang. Däremot verkar han inte vara lika 
bra på att foga topiker till varandra i en sammanhängande helhet – en mono-
log – som tidsmässigt är anpassad till de givna förutsättningarna i provet. 
Ingen av eleverna i FP/HV-klassen utnyttjar den givna taltiden i det 
nationella provet, vilket visar att Per inte är ensam om sitt problem. FP/HV-
eleverna verkar uppleva stark stress vid det muntliga nationella provet. De 
klarar inte heller av att bygga upp monologer som är tillräckligt utvecklade 
för situationen. 

Dialog och monolog för språkutvecklingens skull 
De motsatta muntliga kulturer som framträder i min analys har mycket 
gemensamt med den beskrivning som Nystrand (1997:15 ff.) ger av en 
presenterande och monologisk kontra en socialt interaktiv och dialogisk 
undervisning (se också Dysthe 1996:50). OP-klassens muntliga kultur i 
svenska kan ses som ett exempel på monologisk undervisning, där kun-
skapen betraktas som given och kommunikation som en form av överföring. 
Eleverna får framför allt erfarenhet av monologen som kommunikations-
form. Den muntliga kulturen i FP/HV-klassen ger en dialogisk undervisning. 
Här konstrueras kunskap i samtal, och här används kommunikation för att 
gemensamt skapa mening och förståelse. Dialogen är den kommunikations-
form som står i centrum för undervisningen. 
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Vilken kultur är att föredra ur ett språkutvecklingsperspektiv? Hur ges 
eleverna bästa möjliga förutsättningar att utveckla sin muntliga kompetens? 
Både Nystrand och Dysthe förespråkar en dialogisk undervisning, som inne-
bär livlig kommunikation och möten mellan olika perspektiv. I en sådan 
undervisning är inlärningspotentialen hög, bl.a. för att eleverna utmanas att 
vässa sina tankar tillsammans med andra. Den dialogiska kulturen i FP/HV-
klassen är sannolikt också den av undersökningens båda kulturer som ger 
eleverna bäst förutsättningar att utveckla sitt språk. Här engageras eleverna i 
samtal och här uppmuntras de att fördjupa sina tankar.  

Men i min artikel har jag också lyft fram problem som FP/HV-eleverna 
möter när de ska ta rollen som solitär i fri monolog. Den dialogicitet som 
finns i FP/HV-klassens undervisning verkar inte räcka till för de krav som 
ställs i Svenska B. En undervisning som nästan enbart bygger på dialog är 
inte maximalt språkutvecklande. Också monologen – muntlig såväl som 
skriftlig – måste ges plats i undervisningen.  
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Så långt ögat når 
Visuell perception som metaforfält i svenskan 

Grażyna Pietrzak-Porwisz 

Syfte, teoretisk bakgrund och material 
I föreliggande artikel presenteras en delundersökning inom ramen för forsk-
ningsprojektet Sinnesperception som metaforfält som har utförts på 
Institutionen för svenska språket och litteraturen vid Jagellonska universi-
tetet i Kraków. Syftet med projektet är att kartlägga de konceptuella meta-
forer i svenskan som baserar sig på sinnesperception. Undersökningen hade 
både en semasiologisk och onomasiologisk inriktning, vilket innebär att den 
omfattade metaforiska betydelseöverföringar där sinnesperceptionen ingår 
både som käll- och måldomän. 

De teoretiska ramarna till studien utgörs av den kognitiva metaforteorin, 
framlagd av de amerikanska forskarna Lakoff och Johnson (Lakoff & 
Johnson 1980, Johnson 1992, Lakoff 1993) och som vidareutvecklats på 
många håll i USA och i Europa (se t.ex. Sweetser 1990, Taylor 1995, 
Cameron & Low 1999, Barcelona 2000, Dirven & Pörings 2002, Kövecses 
2002). Bland de svenska bidragen kan man nämna bl.a. Ekberg (1993, 
1999), Svanlund (2001) och Strzelecka (2003).  

Kognitivisterna antar att språket formas av människans upplevelse av sin 
egen kropp, av hennes interaktioner med omgivningen samt av samhälls- och 
kulturförhållanden. Människans tänkande anses vara metaforiskt till sin 
natur, och metaforen betraktas som ett oundgängligt redskap i begrepps-
systemet och språket. Vid sidan av metaforen har man även uppmärksammat 
metonymins roll i konceptualiseringsprocesserna. Metonymier och metaforer 
uppträder ofta i samverkan med varandra och projiceringar som inbegriper 
båda fenomenen kallas för metaftonymi (Goossens 1990:159). De konceptu-
ella interaktionerna mellan metafor och metonymi har diskuterats bl.a. i 
Radden 2000, Ruiz de Mendoza Ibáñez 2000 och Ruiz de Mendoza Ibáñez 
& Diez Velasco 2002 (för svenska exempel se Pietrzak-Porwisz 2004; 
2008a). 

I kognitivt inriktade metaforanalyser har fokus satts på vardagliga uttryck, 
ofta s.k. bleka eller döda metaforer, som inte längre uppfattas som överförda 
betydelser och som används omedvetet och automatiskt. Dessa konven-
tionaliserade metaforiska uttryck är språkliga exponenter för konceptuella 
metaforer som är projiceringar av begrepp och föreställningar från en viss, 
oftast konkret erfarenhetsdomän till en annan, i regel abstrakt domän. Den 
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metaforiska projiceringen baserar sig på en uppsättning korrespondenser 
mellan båda domänerna (bl.a. Lakoff 1993:206–208). 

Lakoff och Johnson (1980:3–34) skiljer mellan tre olika typer av kon-
ceptuella metaforer – strukturella, vilka gör att man förstår en hel erfaren-
hetssdomän i termer av ett annat begreppsområde (t.ex. TID ÄR PENGAR, 
LIVET ÄR EN RESA), orienterande, som bygger på spatiala begrepp (t.ex. 
GLAD ÄR UPP, LEDSEN ÄR NER) och ontologiska, i vilka abstrakta företeelser 
konceptualiseras som påtagliga entiteter (t.ex. MENTALA TILLSTÅND ÄR 

BEHÅLLARE, INFLATION ÄR EN PERSON). 
Den kognitiva metaforteorin har påvisat hur människan systematiskt 

överför sina direkta, konkreta upplevelser till andra områden. Sinnesintryck 
tillhör basala fysiska erfarenheter som används för att konceptualisera andra, 
abstrakta domäner. Begrepp som ursprungligen hör till den semantiska 
domänen perception, dvs. syn, hörsel, känsel, lukt och smak, förekommer 
rikligt i metaforer som bl.a. avser mentala processer (inse något, fatta vad 
någon menar, höra sig för om något, nosa sig till nyheterna i förväg, falla 
någon i smaken) och känslotillstånd (bli djupt gripen, en rörande historia, 
vara sur på någon). Alla nämnda uttryck representerar en övergripande kon-
ceptuell metafor som av Sweetser (1990) har kallats för MIND AS BODY 
metaphor. 

Eftersom en presentation av alla framtagna resultat skulle överskrida 
ramarna för denna uppsats, har framställningen begränsats till metaforiska 
projiceringar som hör samman med visuell perception. Uppsatsen är 
uppdelad i två sektioner: den första delen behandlar konceptuella metaforer i 
vilka synperceptionen ingår som måldomän, den andra – i vilka seende 
tjänar som källdomän. Redovisningen av metaforer med visuell perception 
som källdomän avser överföringar där måldomänerna utgörs av intellektuella 
processer. 

Analysmaterialet består av 166 språkliga exempel hämtade ur två ord-
böcker: Stora svenska ordboken (1998) och Svenskt språkbruk (2003). Det 
omfattar simplexord, avledningar, sammansättningar samt lexikaliserade 
uttryck med komponenter som ursprungligen betecknar begrepp tillhörande 
domänen visuell perception (t.ex. se, sikt, blicka, öga, blickpunkt, fjällen 
faller från någons ögon). Ordboksmaterialet har kompletterats med kon-
textuella exempel ur Språkbankens korpus PAROLE samt med sökningar på 
svenska Google. 

Visuell perception som måldomän 
Trots att seendet spelar en så framträdande roll i vår perception av om-
världen och tillhör människans elementära kroppsliga erfarenheter, koncep-
tualiseras visuell perception metaforiskt med hjälp av andra begrepp som 
verkar vara ännu djupare förankrade i den omedelbara fysiska erfarenheten, 
dvs. motoriska och manuella aktiviteter. 
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Synperceptionen framställs metaforiskt som förflyttning i rummet. Den 
konceptuella metaforen SEENDE ÄR FÖRFLYTTNING representeras av 
uttrycken i ex. 1. 

(1) följa någon med blicken, låta blicken vandra, svepa runt med blicken, låta 
blicken vila på något, rikta blicken på/mot något, vända blicken mot något, 
Carro letade runt med blicken, han far runt med blicken, Vi irrar båda runt 
med blicken åt alla håll.  

 
Den metaforiska överföringen bygger i det här fallet på föreställningen att 
människan som betraktar omvärlden är den som vandrar och förflyttar sig i 
rummet, medan blicken eller ögonen är ett slags förflyttningsmedel, ett 
redskap som den vandrande därvid använder sig av. Det finns också uttryck i 
vilka blicken, respektive ögat, framställs som ett objekt som förflyttar sig i 
rummet av sig självt (ex. 2).  

(2) så långt ögat/blicken når, någons blick vandrar runt, någons ögon/blick faller 
på någon/något, blicken fastnar på någon/något, deras blickar har mötts, blick-
en går runt bordet, blicken flackar nyfiket omkring, Istället flyger min blick 
ständigt runt och sonderar terrängen. 

 
Seendet konceptualiseras därutöver metaforiskt med hjälp av begrepp som 
ursprungligen hör samman med manipulering av föremål. Synperceptionen 
gestaltas då som gripande, beröring och hantering av objekt. Metaforen 
SEENDE ÄR MANIPULERING AV FÖREMÅL representeras av uttrycken i ex. 3 
(jämför metaforen SEEING IS TOUCHING i Lakoff & Johnson 1980 samt i 
Sweetser 1990). 

(3) kasta/slänga en blick/ett öga på någon/något, sänka blicken, spänna 
blicken/ögonen i någon/något, fästa blicken på någon/något, fånga någons 
blick, dra blickarna till sig, blicken dras mot någon/något, släppa någon/något 
med blicken, genomborra någon med blicken, mäta någon med blicken, hänga 
vid någon/något med blicken, hålla ett öga på något, vila ögonen på någon/ 
något, inte kunna ta ögonen från någon/något, inte kunna slita sina ögon/ 
blicken från någon/något.  

 
Medan blicken och ögonen framställs i ovanstående uttryck som manipuler-
bara objekt, personifieras ögat och blicken i ytterligare lexikala exponenter 
för metaforen såsom den agent som griper tag i det sedda. I det här fallet är 
det de observerade entiteterna som konceptualiseras som manipulerbara 
objekt (ex. 4). 

(4) det nya som ens blick uppfattar, nedsatt förmåga hos ögat att uppfatta detaljer, 
Granen reflekterar ljus som ditt öga fångar upp, Bebisens blick fångar lätt din 
språkliga mimik, min blick vidrör det onda databordet, Blicken nuddar skär-
ens uddar. 

 
Genom båda metaforerna – SEENDE ÄR FÖRFLYTTNING och SEENDE ÄR 

MANIPULERING AV FÖREMÅL – föreställer vi oss synperceptionen som en 
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direkt, fysisk kontakt med den percipierade omvärlden. Att seendet kon-
ceptualiseras metaforiskt som motoriska och manuella aktiviteter kan bero 
på att synperceptionen och människans rörelseförmåga uppvisar en del struk-
turella paralleller. Synperceptionen är aktiv och selektiv i likhet med 
beröring och manipulering av föremål (jämför Sweetser 1990:32). Männi-
skan kan förflytta sin egen kropp och närma sig andra objekt, vilket liknar 
möjligheten att förflytta blicken och koncentrera den på utvalda entiteter. 
Man kan röra sin kropp eller sin hand mot ett mål och på ett liknande sätt 
kan man inrikta sitt seende.  

Visuell perception som källdomän 
I egenskap av källdomän används synperceptionen för att strukturera andra, 
mer svårfångade och abstrakta begrepp som hör samman med kognitiva 
processer. Att synförnimmelser överförs till domänen kognition uppmärk-
sammades redan av Lakoff & Johnson (1980) som anförde exempel på den 
konceptuella metaforen ATT FÖRSTÅ ÄR ATT SE i engelskan. Sweetser 
(1990:37 ff.) har diskuterat metaforer för kognition i ett diakront perspektiv 
och påvisat att metaforiska konceptualiseringar av mentala aktiviteter 
uppvisar långtgående regelbundenheter i många språk samt att verben för 
’veta’ och ’förstå’ oftast är härledda ur perceptionsverben se, höra eller 
känna.1 Även i svenskan finns många belägg för att den konceptuella 
metaforen ATT FÖRSTÅ ÄR ATT SE har varit mycket produktiv – den har 
motiverat uppkomsten av talrika lexikala enheter som betecknar mentala 
processer och tillstånd.2  

Metaforen ATT FÖRSTÅ ÄR ATT SE 

Den metaforiska projiceringen ATT FÖRSTÅ ÄR ATT SE är en strukturell 
metafor enligt den vedertagna klassifikationen i den kognitiva lingvistiken, 
vilket innebär att källdomänen förlänar sin struktur åt måldomänen. Den 
centrala korrespondensen hos metaforen ATT FÖRSTÅ ÄR ATT SE, explicit 
uttryckt i den metaforiska formeln, utgörs av att förmågan att se är en 
förmåga att förstå. Den som ser motsvarar i de metaforiska överföringarna 
den som förstår och det sedda korresponderar med det förstådda (ex. 5). 

                          
1 Det svenska veta är besläktat med det latinska videre ’se’ (Hellquist 1948:1114). 
2 Med den metaforiska formeln ATT FÖRSTÅ ÄR ATT SE avses inte bara förståelse utan 
också vetande och kunskap. Eftersom sambanden mellan dessa begrepp kan vara 
mångsidiga och gränserna mellan dem svåra att dra, är det svårt att hålla isär sådana 
metaforer som ATT FÖRSTÅ ÄR ATT SE, ATT VETA ÄR ATT SE och KUNSKAP ÄR 

SEENDE. Därför har endast ett av begreppen valts att figurera i den metaforiska 
formeln. 
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(5) få insikt i något, inse något, det är inte så svårt att se att det finns motstridiga 
intressen, hon kunde inte se någon mening med att opponera sig, du ser att jag 
litar på dig, där ser du själv hur det går, det kan en blind se.  

 
Förmågan att se är i en del språkliga metaforer liktydig med att man 
använder sina synorgan. 

I uttrycken få upp ögonen för något, göra något med öppna ögon, fjällen 
faller från någons ögon implicerar ögonens öppnande respektive 
avlägsnande av hinder förmågan att se. Dessa uttryck har metaftonymisk 
struktur, vilket innebär att en metonymi är inbyggd i metaforens källdomän 
och att metonymins funktion är att utveckla källdomänen i metaforen. 
Genom att använda sig av ett grafiskt schema (modifierat efter Ruiz de 
Mendoza Ibáñez 2000) kan man återge frasernas semantiska struktur enligt 
figur 1. 
 

KÄLLA   

 

få upp ögonen/med öppna 
ögon/fjällen faller från 
någons ögon 

  

METONYMI  MÅL 

 förmåga att se  förmåga att förstå METAFOR 

Figur 1. Metaftonymisk struktur hos uttrycken få upp ögonen för något/göra något 
med öppna ögon/fjällen faller från någons ögon (metonymi i metaforens källdomän) 
 
Motsatsen, oförmåga att se, uttryckt metonymiskt genom att synorganens 
funktion är störd, motsvarar oförståelse och oförmåga att tänka (ex. 6). 

(6) vara både blind och döv, vara blind på båda ögonen, kärleken är blind, blind 
lydnad, blind tro, lita blint på något, lyda blint, göra något i blindo.  

 
Människans möjligheter att uppfatta omvärlden genom synen beror på 
sådana faktorer som god sikt och synfältets omfattning. God sikt, som ger 
möjlighet till tydligt seende, implicerar i de metaforiska överföringarna god 
förståelse (ex. 7).  

(7) i ett ögonblick av klarsyn, vara klarsynt, nu såg han alltsammans klart, 
genomskåda något (bluffen)/någon, en genomskinlig ursäkt, en överskådlig/ 
översiktlig/åskådlig framställning. 
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God sikt beror bl.a. på gynnsamma ljusförhållanden. Ljus skapar förutsätt-
ningar för seendet och står i en rad metaftonymiska uttryck för den faktor 
som underlättar förståelse och bidrar till ökad kunskap (ex. 8).  

(8) Läs- och skrivutveckling i ljuset av nyare forskning, Villkoret bör ses i ljuset 
av den förändrade mediemarknaden!, sprida/kasta ljus över något, uppsatsen 
belyser diktarens liv, problemet förtjänar en närmare belysning, det går upp ett 
ljus för någon. 

 
Bristande ljusförhållanden, som står metonymiskt för oförmåga att se i meta-
forens källdomän, syftar på okunskap, oförståelse och begränsningar i kogni-
tionen, som i (9) nedan (för en översikt av ljus- och mörkermetaforiken i 
svenskan se Pietrzak-Porwisz 2008b). 

(9) den mörka medeltiden, ett oupplyst folk, polisen famlar i mörker, dunkel inne-
börd/mening, en terminologi som snarare fördunklar än förklarar, hjärnskadan 
förmörkade hans omdöme. 

 
Synfältets storlek korresponderar i sin tur med graden av förståelse. Vitt syn-
fält motsvarar god förståelse och goda kunskaper (ex. 10).  

(10) vara vidsynt, en person med vida horisonter, äga vida horisonter, vidga sin 
horisont, ha vidgade/stora vyer.  

 
Begränsat synfält implicerar bristande förståelse (ex. 11). 

(11) inte se längre än näsan räcker, vara närsynt/trångsynt, begränsad/snäv/trång 
horisont, en människa utan vyer, en kortsynt/närsynt politik. 

 
En observationspunkt (punkt varifrån eller riktning i vilken något betraktas) 
står för personlig hållning eller uppfattning, vilket återspeglas i uttryck som 
ursprungligen betonar möjligheten att betrakta objekt från olika håll: man 
kan se något från/ur en viss synpunkt/synvinkel/ur ett visst perspektiv. Hit 
hör också andra fraser som metaforiskt betecknar personligt grundade sätt att 
betrakta och bedöma olika företeelser (ex. 12). 

(12) De ville höra hans syn på saker, Som jag ser saken är det han som har gjort 
fel, Hon såg fallet som ett typiskt exempel på kvinnoförtryck, Polisen ser all-
varligt på försvinnandet, Jag ser mig nödsakad att gå till angrepp, Han såg sig 
föranlåten att protestera, I mina ögon/enligt min åsikt är han en ganska medel-
måttig begåvning. 

 
I nästa korrespondens motsvarar sättet att titta sättet att analysera. Man kan 
betrakta objekt på olika sätt – ge något en enstaka snabb blick, titta noga på 
något på nära håll, betrakta på långt avstånd, fästa blicken vid en punkt eller 
svepa med den över ett större område. Om man t.ex. tittar på långt håll, 
innebär det att man inte kan se detaljerna, utan huvuddragen; det kan också 
hända att man inte lägger märke till något (ex. 13). 
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(13) vid första påseendet/anblicken, vid närmare påseende, titta närmare på något, 
han försökte överblicka läget, kunna överskåda problemet, få en överblick 
över situationen, ge en översikt av forskningen på området, få en helhetssyn 
av något, se människolivet i dess helhet, förbise något viktigt, hon översåg en 
detalj. 

 
Att synintryck spelar så stor roll i metaforerna för kognition är ingen 
tillfällighet med tanke på att vår orientering i omvärlden huvudsakligen sker 
just genom synen. Seende och vetande förekommer ofta tillsammans i 
människans erfarenheter och synen brukar anses som en tillförlitlig 
kunskapskälla, vilket bl.a. återspeglas i de klichéartade fraserna enda sättet 
att veta något säkert är att se det själv och jag tror inte på det tills jag ser 
det. Relationen mellan käll- och måldomänen är således av metonymisk 
karaktär – den har sin grund i den direkta erfarenheten. 

Metaforen ATT UPPMÄRKSAMMA ÄR ATT SE 

Människan kan medvetet inrikta sin uppfattningsförmåga på något utvalt 
genom synen, vilket gör att seendet associeras med uppmärksamhet. Sam-
bandet mellan synperceptionen och uppmärksamheten uttrycks i några meto-
nymiska fraser där användning av synorganen implicerar uppmärksamhet 
medan frånvaro eller delvis användning av synorganen betecknar ouppmärk-
samhet (ex.14).  

(14) ha ögonen med sig, hålla ögon och öron öppna, ha ögonen på skaft, inte ha 
ögon i skallen, se något med ett halvt öga. 

 
Den metonymiska relationen mellan seende och uppmärksamhet har vidare 
gett upphov till metaforer där måldomänen utgörs av uppmärksamhet i den 
abstrakta bemärkelsen ’att vara intresserad’ (ex. 15). 

(15) Vad kan han väl se hos henne?, hon vill bli älskad och sedd, Vi arbetar för att 
alla barn ska bli sedda.  

 
Bland exponenterna för projiceringen ATT UPPMÄRKSAMMA ÄR ATT SE finns 
metaftonymiska fraser i vilka ögonkontakt med omgivningen står för seende 
i metaforens källdomän (ex. 16). 

(16) få ögonen på något, öppna ögonen för något, ynglingen hade börjat kasta sina 
ögon på flickan i huset intill, han fick allas ögon på sig, en iögonfallande 
studie. 

 
I metaforen ATT UPPMÄRKSAMMA ÄR ATT SE är inriktning av seendet 
liktydig med inriktning av uppmärksamhet (ex. 17). 

(17) rikta/vända blicken mot något (elever lockades rikta blicken mot 
naturvetenskapen, Dax att vända blicken mot Bryssel), bara ha ögon för 
någon/något, han har inte ögon för någon annan än sin unga hustru, hålla 
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ögonen öppna för något, ha blicken öppen för något (en författare måste också 
ha blicken öppen för det gudomliga i tillvaron). 

 
De områden som kan överskådas av blicken eller bestäms av dess inriktning 
står för intresseområden (ex. 18). 

(18) vara/komma/hamna i någons blickfång, försvinna ur/komma ur/falla ur 
någons blickfång (Händelsen är på väg att falla ur blickfånget), komma i 
blickfältet (På 70-talet kom miljöfrågorna på allvar i blickfältet), vara/stå/ 
finnas i blickfältet, försvinna ur/från blickfältet, sätta någon/något i blick-
punkten, komma/vara/stå i blickpunkten för någon (skattefrågan står i blick-
punkten).  

 
Medveten avstängning av synen innebär avsiktlig ouppmärksamhet eller 
avsiktligt ointresse (ex. 19).  

(19) efter bråket offrade han inte en blick på henne, blunda för något, göra sig 
blind för något, bortse från något, frånsett/oavsett något, hon översåg gärna 
med alla hans fel och brister. 

 
Om man jämför korrespondenserna mellan käll- och måldomänerna hos den 
konceptuella metaforen ATT UPPMÄRKSAMMA ÄR ATT SE med den tidigare 
nämnda metaforen ATT FÖRSTÅ ÄR ATT SE, kan man konstatera att båda 
metaforerna framhäver olika aspekter av synsinnet. Medan projiceringen 
ATT FÖRSTÅ ÄR ATT SE tar fasta på själva synförmågan och på de faktorer 
som påverkar synkapaciteten (ögats rörlighet, synfältets omfattning, observa-
tionspunkt, synavstånd), framhåller den metaforiska överföringen ATT UPP-
MÄRKSAMMA ÄR ATT SE människans möjlighet att styra synsinnets aktivitet 
och synorganens förmåga att fokusera på något utvalt. 

Sammanfattning 
Av det presenterade materialet framgår att visuell perception förekommer i 
konceptuella metaforer både som måldomän och som källdomän. 

Paradoxalt nog är seendet, som brukar anses vara vår primära informa-
tionskälla, mindre klart strukturerad i människans erfarenhet än motoriska 
och manuella aktiviteter. Visuell perception konceptualiseras följaktligen 
med hjälp av andra konkreta begrepp som förflyttning och manipulering av 
föremål. Denna konceptualisering verkar ha sin grund i att man har upp-
märksammat vissa strukturella paralleller mellan käll- och måldomänerna 
som bottnar i den direkta erfarenheten. 

Som källdomän bidrar synperceptionen till att strukturera en del abstrakta 
begrepp som hör samman med intellektuella processer: förståelse, kunskap, 
uppmärksamhet och intresse. Den visuella perceptionens användbarhet i 
metaforer för kognition beror på det erfarenhetsmässiga, metonymiska sam-
bandet mellan käll- och målbegreppen och återspeglar den roll som syn-
sinnet spelar för vår orientering i omvärlden och kunskapsinhämtning. 
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Morrande män och skrikande kvinnor 
Om könsbundna beteckningar i en tvåspråkig cd-romordbok 

Nina Pilke 

Inledning 
I denna artikel diskuterar jag utifrån ett könsperspektiv lexikografiska 
exempel i en tvåspråkig ordbok. Könsskillnader i språket har i tidigare forsk-
ning studerats i fråga om två aspekter. Mest forskning finns om kvinnors och 
mäns språkbruk och språkvanor. I dessa studier sätts den språkvariant som 
används av kvinnor respektive män i fokus. Den andra möjligheten är att 
man studerar hur språket används om kvinnor och män, dvs. hur de två 
könen avbildas i språket (jämför Laureys 1978). Min studie hör till den 
senare typen. Jag har i likhet med Edlund, Erson och Milles (2007:28–34) 
valt att använda ordet kön i stället för genus när jag hänvisar till det begrepp 
vars intension innefattar både den biologiska och kulturella konstruktionen 
av kön. Min pilotstudie är en del av ett större projekt med tre delar:  
 
1. studier i automatisk språkkontroll och ordböcker 
2. användarstudier 
3. studier i exempelmeningar. 
 

Projektet har sin bakgrund i ett annat, redan avslutat projekt som handlar 
om automatisk språkkontroll (se Pilke 2007c). När jag studerade hur 
studenter med modersmålet finska använder den hjälp som kontrollpro-
grammet Svefix ger dem, blev det även aktuellt att undersöka var studenterna 
kunde leta efter ytterligare hjälp när de stötte på ett problematiskt fall. Olika 
ordböcker med sina exempel visade sig vara viktiga i detta sammanhang (se 
Pilke 2007a, 2007b, 2008). Av de tre delarna ovan diskuterar jag i den nu 
aktuella artikeln fas 3, dvs. exempelmeningar.  

Material och syfte 
Materialet i pilotstudien har excerperats ur Stora finsk-svenska cd-romord-
boken som innehåller 1 miljoner olika sökord och som kom ut 1998. 
Ordboken i cd-format bygger på Stora finsk-svenska ordboken som har getts 
ut av förlaget WSOY. Cd-romversionen av ordboken fungerar både i PC och 
Macintosh men av användargränssnitten på finska och svenska kan det finsk-
språkiga endast användas i Mac.  
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Ordboksfönstret i den undersökta ordboken innehåller en alfabetiserad 
söklista, en sökruta, en ruta för val av sökspråk (finska, svenska, latin) och 
ett artikelfönster. Sökresultaten visas i ett särskilt fönster med en träfflista 
med alla de artiklar där ordet förekommer. Den brist som enligt Mattson 
(1999:187) finns i ordboken har möjliggjort min studie, nämligen: 

Skriver man in ett svenskt ord i sökrutan och trycker på Retur visas i de flesta 
fall en ganska så diger lista över alla de artiklar där ordet förekommer. Listan 
gör ingen åtskillnad om det sökta ordet utgör en direkt ekvivalent till ett finskt 
uppslagsord, om det ingår i en exempelfras eller om det utgör en del av en 
förklaring. Användaren har ingen möjlighet att filtrera artiklarna utgående från 
det sökta ordets funktion i artikeln. 

 
Denna sökfunktion har möjliggjort att jag har fått fram alla förekomster av 
de ord (markerade med röd färg på skärmen) som står i fokus i min studie. 
Sökningar kan göras även med de logiska operatorerna och, eller samt inte 
vilket har möjliggjort kombinationssökningar. En hel del manuellt hand-
arbete har varit nödvändigt, då ordboken visar endast de 1000 första före-
komsterna i listform. Ifråga om han t.ex. betyder detta att jag har gått 
igenom exempelmeningarna i anknytning till de sökord som finns i ordboken 
efter kantaravintola (sv. stamkrog) en mening åt gången i stället för att få en 
färdig söklista. Att få fram de artiklar som finns med i träfflistan förutsätter 
att man klickar på Flytta. 

Könsbundna beteckningar i en ordbok visade sig vara ett omfattande 
tema, vilket gör att har jag varit tvungen att avgränsa det. I denna artikel har 
jag som syfte att diskutera 
 
1. bruket av pronomina kvantitativt 
2. könsneutralt språkbruk i ordboken 
3. om, när och hur hon och han förekommer i samma artikel/i samma 

exempelmening 
4. om representanterna för de två könen (han, hon, kvinnan, mannen) 

uttrycker sig på ett stereotypt sätt i ordboken. 
 
I punkt 4 håller jag mig till hon och han samt till bestämda former i fråga om 
kvinna och man, eftersom genomgången av exempelmeningarna som inne-
håller ordet man ännu pågår. Flera förekomster av det frekventa man ser 
nämligen ut att representera det opersonliga pronomenet i stället för en 
könsbunden beteckning (t.ex. man kunde inte ens drömma om att… i stället 
för t.ex. han/hon/mannen/kvinnan kunde…). 

Genusmarkörer i ordböcker 
Enligt Edlund, Erson och Milles (2007:192–194) finns det relativt litet forsk-
ning i kvinnligt och manligt i ordböcker i Sverige. Inom feministisk språk-
vetenskap har man studerat urvalet av ord samt ordens betydelsedefinitioner. 
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Dessa studier visar att kvinnor och män inte behandlas lika och att kvinnor är 
underrepresenterade i ordböcker som pga. sin normerande roll och spridning 
kan antas styra vår språkanvändning (Edlund m.fl. 47–52, 192). Laureys 
(1978) studie i hur exemplen i Svensk handordbok (1970) avser kvinnor eller 
män visar att kvinnobilden är stereotyp och förvrängd. Samma slutsats finns 
i en nyare undersökning av Kram (1998) som jämför hur sökorden kvinna 
respektive man utfaller i Norstedts svenska ordbok (1992) och i Svensk 
handordbok (1993).  

I det material som jag undersökt förekommer pronomenet hon i 154 
ordboksartiklar och i 163 exempelmeningar. Pronomenet han förekommer i 
3542 artiklar och 5086 exempelmeningar. Skillnaden i antal är i verkligheten 
ännu större, eftersom materialgenomgången omfattar hela ordboken (a–ö) 
ifråga om hon, men avgränsas till bokstäverna a–soin ifråga om han. Se 
tabell 1. 

Tabell 1. Han och hon i Stora finsk-svenska cd-romordboken (f) 

Pronomen Artiklar Exempelmeningar 

hon 154 163 

han 3542 5086 

hon & han 67 8 
 

Tabell 1 visar att han och hon förekommer samtidigt i 67 artiklar och 
sammanlagt 8 gånger finns de i samma exempelmening. Det är dessa 67 fall 
som står i fokus i denna artikel. I resultatredovisningen presenteras exempel-
meningarna i den ordningsföljd som de förekommer i ordboksartiklarna. 
Artikelstrukturen i ordboken är som följer: först ges uppslagsordet (a), 
därefter ekvivalenten/ekvivalenterna (b) och sist kommer exempelöversätt-
ningarna indelade efter betydelsen (c): 
 

(a) hihna 

(b) rem remmen remmar (myös tekn1); 

(b) (nauha) band bandet band; 

(b) (koiran) [hund]koppel [hund]kopplet [hund]koppel 

(c) » taluttaa koiraa hihnasta 

leda 2 en hund i koppel 

(c) » (ark2) hänellä on iso hihna päällä työssään 

han [ligger i och] jobbar för fulla muggar; 

(c) hänellä luistaa iso hihna 

han är knäpp (vriden, vrickad) 

                          
1 Även teknik. 
2 Vardagligt. 
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I exemplen i denna artikel ges ekvivalenterna på svenska inom hak-

parentes efter uppslagsordet. Eventuella preciseringar (som även teknik) och 
förkortningar (vard) inne i artiklarna på finska ges i fotnoter. 

Att uttrycka kön 
Användningen av pronomina hon och han i svenskan har diskuterats relativt 
mycket. Frågan kan sägas ha blivit mer relevant i takt med ökande jämställd-
het. Språkriktighetsboken (2005:75–79) tar upp sex olika sätt att undvika 
bruket av dessa pronomina dvs. att kunna uttrycka sig könsneutralt på 
svenska. Dessa är passiv, upprepning av substantivet, konstruktionen den 
som, substantivering, pronomenet man och pluralkonstruktion. I Språkriktig-
hetsboken (2005) nämns även möjligheten att använda demonstrativa pro-
nomenet denne (syftar dock på manligt kön), vederbörande, han och hon 
omväxlande, samordning av hon och han samt slutligen tanken att uppfinna 
ett nytt pronomen (t.ex. hen, hin, hoan). Som rekommendation ges den och 
omskrivning, i vissa fall även samordning även om uttrycket lätt blir otymp-
ligt. I Språkriktighetsboken (2005:80) står det att man ska undvika att 
använda han som könsneutralt pronomen eftersom ”det av många uppfattas 
som ett könsdiskriminerande språkbruk”. Milles (2008:54) menar att man 
borde undvika formuleringarna vederbörande och denne, eftersom denne 
syftar på en man, båda är ålderdomliga och de ger dessutom ett byråkratiskt 
intryck. Enligt Milles (2008:53) kunde den som könsneutralt pronomen 
användas mer. 

I exempelmeningarna i den utvalda ordboken har jag hittat belägg på man 
(1), denne (2) och den som (3): 

(1) man blir uppiggad av kaffe 

(2) A passade till B, och denne gav vidare åt C 

(3) den som söker ersättning kan… 
 

Ytterligare ett sätt att uttrycka sig könsneutralt i den undersökta ordboken 
är att andra pronomina än han och hon används i exemplen (t.ex. min önskan 
var att snart få semester, jag fick avslag på min begäran). De sammanlagt 
67 förekomsterna av han och hon i samma artikel (jämför tabell 1) är av tre 
olika slag i mitt material: a) pronomina används i samma exempelmening (8 
förekomster), b) pronomina används i olika exempelmeningar i anknytning 
till samma ekvivalent (8 förekomster) och c) pronomina används i olika 
exempelmeningar i anknytning till olika betydelser (vanligast, 51 före-
komster). 
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Han och hon i samma exempelmening 
Sammanlagt 8 gånger används pronomina han och hon i samma exempel-
mening i den undersökta ordboken. För det första används i dessa fall sam-
ordning (i 5 artiklar), hon står alltid inom parentes (en gång med anmärk-
ningen om flicka, en gång med förkortningen fem[ininum], se ex. 4 och 5). 

(4) han (hon) har inte synts till 

(5) han (tytöstä3 hon) tittade vädjande på mig med tindrande, mörka ögon 
 
I exempel 6 används samordning för den svenska ekvivalenten för finskans 
hänenlaisensa (sådan/a som x, se 6 a-b) och i två av de sammanlagt tre 
exempelöversättningarna (se 6 c och e). I en exempelmening i artikeln har 
man emellertid av någon orsak valt att ta med substantivet man och därmed 
bara han (se 6 d). 

(6) (a) en sådan som han (fem hon); 

(b) (mon4) sådana som han (hon) 

(c) han (hon) och hans (hennes) gelikar 

(d) en man som han 

(e) det finns ingen [som är] som han (hon) 
 
För det andra förekommer han och hon i samma exempelmening så att båda 
pronomina står utan parentes två gånger (under uppslagsorden tivata5 och 
tämä6): 

(7) han krävde sin syster på det hon var skyldig honom 

han försökte förklara det för sin hustru, men hon hörde inte på 
 
Anmärkningsvärt i exempel 7 är det faktum att trots att både hon och han 
förekommer i samma mening är det båda gångerna han som är den aktiva 
aktören (som kräver och förklarar). 

Han och hon i olika exempelmeningar i anknytning till samma 
ekvivalent 
Sammanlagt 8 gånger förekommer han och hon i olika exempelmeningar i 
materialet antingen i anknytning till samma ekvivalent eller till samma 
exempelöversättning. Se exemplen 8–10. 

                          
3 Om flicka. 
4 Plural. 
5 Avkräva, kräva. 
6 Den här, det här; denna; denne, detta. 
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(8) leskeys [änkestånd, änkeståndet; änklingsstånd] 

hon vande sig aldrig vid att vara änka 

han vande sig aldrig vid att vara änkling 

(9) oikea [rätt] 

(miehestä7) han har hittat den rätta; 

(naisesta8) hon har hittat den rätte 

(10) älykkö [intelligent, begåvad el. skarpsinnig person] 

(a) han är verkligt intelligent (smart); 

(b) han har huvudet på skaft; 

(c) (miehestä) han är en skärpt kille (typ); 

(d) (naisesta) hon är en skärpt tjej (kvinna) 
 
I exemplen 8 och 9 hänger användningen av hon och han ihop dels med 
könsspecifika substantiv (änka, änkling), dels med möjlighet till könsspeci-
fikation med hjälp av adjektivböjning (rätta, rätte) i svenskan. I exempel 10 
behandlas könen likvärdigt i de två sista exempelmeningarna (c och d) som 
har försetts med specificeringen om man/kvinna inom parentes i början. I de 
två första exemplen (a och b) däremot, är det endast han som är intelligent 
och har huvudet på skaft. 

Han och hon i olika exempelmeningar i anknytning till olika 
betydelser 
Uppslagsordet hyvä (bra, god) illustrerar väl hur de pronomina som står i 
fokus i denna studie används i samma artikel i anknytning till olika ekvi-
valenter eller olika exempelöversättningar i den undersökta ordboken. Fallet 
förklarar den kvantitativa snedvridningen i tabell 1 mellan könen i artiklarna 
och exempelmeningarna. Han förekommer i artikeln hyvä i sammanlagt 27 
exempelmeningar (under 7 betydelser av sammanlagt 10) jämfört med att 
hon förekommer endast 1 gång. Exempelmeningarna han har ett gott namn 
om sig som vetenskapsman och hon är av god familj finns under samma 
betydelse i artikeln. Dessa två är de enda exemplen under betydelsen ’fin, 
uppskattad’ vilket gör att könen behandlas kvantitativt på samma sätt. En 
kvalitativ analys visar dock skillnader, eftersom han sägs vara en ansedd 
vetenskapsman medan hon kommer från en god familj. Även här kan man 
konstatera en skillnad mellan aktiv och passiv aktör då mannen har nått en 
uppskattad samhällelig status i yrkeslivet medan referensramen för kvinnan 
är hennes släkt och familj (jämför ex. 7, 11, 12). Även i övrigt är de kvalita-

                          
7 Om man. 
8 Om kvinna. 
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tiva skillnaderna i materialet oftast inte till kvinnans fördel vilket kommer 
fram i exemplen 11–35.  

Utgående från materialet kan jag i det stora hela instämma med Laureys 
(1978), när hon konstaterar att ”vi möter en stereotyp och förvrängd kvinno-
bild”. Jag har valt några representativa exempel som illustrerar detta. I 
många exempel ser kvinnan ut att komma fram genom sin make och sin 
familj på ett minst sagt tvivelaktigt sätt. I exempel 11 är hon en dörrmatta, 
och i exempel 12 är hon bara ett eko av sin man. Han däremot spelar över-
sittare, låter sig inte toppridas och låter konstig på rösten i de exempel som 
förekommer i respektive artiklar. 

(11) alistaa [lägga ngt under sig; underkasta ngn ngt; underkuva; kuva; 
undertrycka; topprida ngn; kuscha] 

han vill alltid spela översittare 

han låter sig inte toppridas (underkuvas) 

hon var en hemmafru som kuschats till att vara dörrmatta för sin man 

(12) kaiku [eko] 

hon är bara ett eko av sin man 

han lät konstig på rösten 
 

Ordningsföljden i artiklarna är genomgående den att meningar med han 
kommer först. I samband med uppslagsordet kaiku (eko) i exempel 12 finns 
meningen, med hon först, men innehållet i meningarna gör att ordnings-
följden inte jämnar ut skillnaden. 

Liksom i exempel 7 och som i ordboksartikeln hyvä presenteras han i 
exemplen oftast som aktiv aktör som bl.a. uttrycker ett önskemål, förvånar 
alla och klarar sig lätt jämfört med hon som ofta presenteras som ett passivt, 
mottagande objekt som bl.a. blev hemmafru på sin mans önskan (ex. 13) och 
som utseendemässigt påminner om en skådespelerska (ex. 14): 

(13) toivomus [önskan] 

han uttryckte en önskan att …  

hon blev hemmafru på sin mans önskan 

(14) hämmästyttää [förvåna, göra ngn förvånad (häpen); slå ngn med häpnad; 
väcka förvåning] 

han förvånade alla med sin prestation 

han klarade sig förvånansvärt lätt 

hon påminner på ett förvånande sätt om Greta Garbo 

hon är förvånande lik Greta Garbo 
 

Några av exempelmeningarna anknyter till de fysiologiska skillnaderna 
mellan könen. I exempel 15 finns ett sådant fall, nämligen att hon får miss-
fall. Det finns dock inget hinder för att man skulle kunna låta henne figurera 
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även i någon omfattning i de fyra första exemplen som handlar om studier 
och måltider. 

(15) kesken [inte färdig] 

han är ännu inte färdig (klar) med sina studier 

han avbröt sina studier 

han hoppade av studierna 

han avbröt sin måltid 

hon fick missfall 
 

Det enda exemplet där hon presenteras i en mer gynnsam kontext jämfört 
med han är exempelmeningarna i exempel 16, där han genomgår olika medi-
cinska operationer medan hon är klyftig i artikeln.  

(16) leikata [operera; klyftig] 

han opererades för gallsten 

han gallstensopererades 

han blev opererad i ögonen 

hon är en klyftig flicka 

hon är en flicka med huvudet på skaft 
 

En kuriositet som uppenbarligen är ett skrivfel (som finns även i den 
tryckta upplagan) är den tredje meningen i exempel 17 där han blir en dam 
med världsvana: 

(17) maailmannainen [världsdam] 

hon är en världsdam; 

hon är en dam av värld; 

han är en dam med världsvana 
 
Det förefaller vara vanligt att hon ofta används i de meningar som tar upp 
bildlig betydelse i ordboken (som i exemplen 12 och 16). Denna aspekt 
kommer jag att studera vidare i det material där antingen han eller hon före-
kommer i artiklarna. Jag hoppas att mina fortsatta studier vidgar synen på 
kvinnan. 

Språkliga könsstereotypier 
I tre studier under det tidiga 1900-talet förklaras språkskillnader mellan man 
och kvinna av att känslan och subjektiviteten dominerar hos kvinnan, medan 
mannen styrs av det objektiva förståndet. Dessa skillnader i könens inne-
boende natur sades förklara varför kvinnan pratar och tänker snabbare än 
mannen, är impulsiv i sitt tal samt talar planlöst och svårtolkat med stark 
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känslosamhet. Den språkliga könsstereotypen blev den planlöst pladdrande 
kvinnan. (Edlund m.fl. 2007:60–61, Milles 2008: 24–27) 

I mitt material talar kvinnan kvantitativt och speciellt kvalitativt mycket 
litet. Hon öppnar nämligen munnen 5 gånger i de 163 exempelmeningarna. 
Han får ordet i 77 av de 5086 exempelöversättningarna. I en artikel finns 
både han och hon med i exempelmeningarna och i detta fall är det fråga om 
röstkvalitet:  

(18) heiveröinen [spröd] 

han talade med en gamlings spröda stämma; 

han talade med spröd gammelmansstämma; 

(naisesta) hon talade med en gammal kvinnas spröda stämma 
 
I exemplen 19–21 finns det en skillnad mellan beskrivningarna. Hon piper 
med späd röst jämfört med att han talar och tackar med djup basröst och 
honungslen röst. 

(19) sirkuttaa [pipa; kvittra] 

hon pep något med späd röst 

(20) bassoääni [basröst] 

han talar med djup basröst 

(21) hunajainen [honungslen] 

han tackade med honungslen röst 
 
I exempel 22 lirkar hon för att få fram sin vilja. Han för sin del är en god 
talare och konversatör (se ex. 23 och 24): 

(22) lirkutella [lirka] 

hon lyckades lirka igenom det hon ville 

hon fick sin vilja fram genom att lirka (tala vackert) 

(23) keskustelija [konversatör] 

han är en god konversatör (resonör) 

han är mycket konversabel 

(24) lennokas [livlig; god] 

han har talets gåva 

han är en god talare 
 
I en av de sammanlagt fem exempelmeningarna där hon öppnar munnen sägs 
hon vara stor i truten (se ex. 25). I övrigt är det han som svär och är stor och 
ful i munnen i det undersökta materialet (se ex. 26 och 27). Ordet flamsig i 
exempel 25 gör att kontexten för kvinnan blir negativ, hon tas inte på allvar 



300 Svenskans beskrivning 30 

eftersom hon är löjlig. Liknande kontextuella ramar finns inte i de exempel 
som innehåller han. 

(25) rääväsuinen [uppkäftig] 

hon är både flamsig och stor i truten 

(26) manata [svära] 

han svor grovt (så det osade) 

(27) pahasuinen [stor/ful i munnen] 

han är stor i munnen 

han är ful i munnen 
 
En egenskap som kombineras endast med det manliga könet i ordboken är 
kraftigt skrikande, brummande och bölande. Se exemplen 28–30. 

(28) kajottaa [skrika] 

han skrek som [en] besatt 

(29) murahtaa [bromma] 

han brummade något till svar 

(30) mölistä [böla] 

han bölade som en vansinnig 
 
Han är också den som flera gånger är helt tyst i ordboken: 

(31) avata [öppna] 

han sade inte ett ord på hela tiden 

(32) hiiskahtaa [knysta] 

han tordes inte säga ett knyst 
 
Men han pratar också minst lika mycket och det är han som mal på och 
avslöjar hemligheter: 

(33) jaaritella [mala] 

han malde på om ditt och datt 

(34) puheripuli [pratsjuka] 

han är en pratkvarn (pratmakare) 

han är förskräckligt pratig 

(35) lipsauttaa [avslöja] 

han avslöjade hemligheten av misstag 
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Enligt Nordenstam (1997) kopplas språkhandlingen skvaller till kvinnor och 
därmed kan skvaller betraktas som en kvinnlig kommunikativ genre. Även 
om kvinnan inte skvallrar som subjekt i exempelmeningarna i mitt material 
finns det dock sammansättningar som är knutna till kvinnor som skvaller-
käring, skvallertacka och käringskvaller även i Stora finsk-svenska cd-rom-
ordboken.  

Slutord 
En hel del stereotypier som gäller kvinnor och män finns i det undersökta 
materialet. När hon och han förekommer i samma ordboksartikel ser kvinnan 
ut att ha en sekundär ställning, då hon får sin existens via sin man. Hon blir 
också ett passivt objekt som har en utseendefixerad identitet. I fråga om 
språkliga könsstereotypier framställer ordboken kvinnan inte som en planlöst 
pladdrande varelse, men å andra sidan ges hon inte mycket utrymme heller 
jämfört med mannen. Den flamsiga kvinnan piper och lirkar. Den kon-
versable mannen håller högljutt låda, men han kan också vara helt tyst.  

Jag avslutar med två exempel som sammanfattar mina resultat på ett 
konkret sätt: 

(36) parkaista [skrika] 

”Hjälp!” skrek kvinnan 

(37) äristä [morra] 

”Försvinn!” morrade mannen 
 
Ordboken använder sig av ansedda källor och annat pålitligt referensmaterial 
(se Stora finsk-svenska ordboken 1997:ix-xii), och därmed är resultaten 
något överraskande. En möjlig förklaring till resultaten kan vara exempel 
som går i arv från äldre ordböcker till nyare. Den bild som denna pilotstudie 
ger av könsbundna beteckningar i en tvåspråkig ordbok är långtifrån kom-
plett. Det behövs mer forskning i exempel som innehåller t.ex. genitiv (hans, 
hennes), ord som dam, flicka, herre, pojke samt olika sammansättningar som 
är knutna till någotdera könet. 

En (omfattande) ordbok kan sägas representera språksamfundets kollek-
tiva medvetande i form av begreppssystem och semantiska kategoriseringar. 
Eftersom ordböcker är starkt normerande styr det som står i dem hur språket 
används (Edlund m.fl. 2007:192, Karlsson 1987:52). Därmed är det av 
intresse att diskutera dels i vilken mån exempel i ordböcker avspeglar köns-
hierarkierna och könsrollerna i samhället, dels vilka slags konsekvenser valet 
av könsbundna exempel i en ordbok kan ha. Mitt nästa bidrag till denna 
diskussion blir en studie av vilken slags yrkesprofil som kombineras med 
kvinnor respektive män i ordböcker. 
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Värsta återbesöket om värsta 

Eva Sundgren 

Inledning 
För drygt tio år sedan genomförde jag en undersökning om användningen av 
ordet värsta i dåtida ungdomsspråk (Sundgren 1998). Min utgångspunkt var 
ett samtal jag 1996 hade spelat in med två 10-åriga flickor, där jag för första 
gången lade märke till hur värsta användes som förstärkningsord både i 
fraser med negativ och positiv betydelse. Materialinsamlingen begränsades 
till Eskilstuna och bestod av en rad exempel på värsta:s användning som jag 
hörde i samtal runt omkring mig eller som andra Eskilstunabor rapporterade 
till mig samt av en enkät med exempel på värsta i olika betydelser och 
funktioner, där 15 vuxna och 15 ungdomar fick ta ställning till hur de själva 
använde ordet, hur de hade hört det användas och vad de hade för inställning 
till användningen. Undersökningen visade att värsta befann sig mitt i en 
förändring, och flera faktorer talade för att man kunde rubricera den som en 
grammatikaliseringsprocess.  

Nu har jag gått tillbaka till ordet värsta. Hur har förändringen av ordet 
fortsatt? Har de nya funktionerna blivit bestående och har de också spridit 
sig till vuxenspråket? Materialet har till viss del samlats in i Eskilstuna, men 
denna gång har jag fördjupat studien, bl.a. med hjälp av jämförelse av 
tidningstext vid olika tidpunkter.  

Bakgrund 
Den traditionella användningen av värsta är som superlativ till adjektivet 
ond/elak (Thorell 1973:65), där denna superlativ ofta fungerar med utvidgad 
negativ betydelse till andra grundbetydelser som hemsk/otäck/svår/dålig. Det 
föregås av bestämd artikel eller possessivt pronomen. Thorell (1973:59) ger 
emellertid ett exempel där adjektivet står ensamt före substantivet, nämligen 
I värsta julbrådskan. Denna konstruktion beskriver han på följande sätt: 
”Adjektivet har en intensifierande betydelse och ger ofta en känslobetoning 
åt uttrycket. Konstruktionen är vanligast i talat språk.” 

Helena Englund gjorde 1996 en undersökning i Solna om hur barn och 
ungdomar använde värsta. Hon påpekade att värsta som tryckstarkt adjektiv 
utan framförställd artikel hade funnits i åtminstone ett par årtionden. Nyare 
var däremot användningen av värsta framför ett ord med neutral eller positiv 
laddning, och Englund fann också två nya företeelser, nämligen värsta i 
adverbiell funktion som förstärkning till adjektiv och värsta som inter-
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jektion. Hon trodde inte att värsta som adverb och interjektion skulle bli 
något bestående i språket (Englund 1996). 

Ett par år efter Englunds undersökning fann jag i min undersökning i 
Eskilstuna (Sundgren 1998) att värsta hade börjat användas i fler funktioner 
än de Englund tog upp, nämligen i adverbiell funktion som förstärkning till 
annat adverb, t.ex. ”De hjälpte mig värsta mycket”, och till ett verb, t.ex. 
”Jag värsta ramla(de)”. Dessutom upptäckte jag exempel på värsta som 
förstärkning till en interjektion: ”Värsta aj”. Av min undersökning framgick 
att värsta användes relativt frekvent i ungdomsspråket i Eskilstuna. Däremot 
hade jag 1998 bara hört barn och ungdomar använda värsta med de nya 
funktionerna. Att vuxna i långt mindre utsträckning än ungdomar använde 
värsta på nya sätt och hade mycket mer negativ inställning till sådan 
användning av värsta bekräftades av enkäten, där 15 ungdomar (11–18 år) 
jämfördes med 15 vuxna (27–61 år). 

Ny enkät 2008 
En intressant fråga är hur mycket ungdomar påverkar språklig förändring (se 
Gunnarsdotter Grönberg 2008:243–245). Är den icke-traditionella använd-
ningen av värsta fråga om en övergående företeelse som en generation ung-
domar använde? Om de nya funktionerna finns kvar i dagens ungdomsspråk 
följer frågan huruvida de är typiska för just ungdomsspråk och inte följer 
med i språket när ungdomarna blir vuxna. För att försöka få svar på dessa 
frågor genomförde jag en enkät med samma frågor hösten 2008, dvs. drygt 
tio år senare. Denna gång utökades informanterna med en grupp, unga 
vuxna; de är 21–29 och motsvarar därmed i ålder dem som var ungdomar 
1997. 

Enkäten består av exempel på värsta i olika betydelser och funktioner. 
Den övergripande frågan är ”Hur kan man använda ordet värsta när man 
pratar?” och för varje exempel svarade informanterna på frågorna ”Skulle du 
själv kunna säga så?”, ”Har du hört andra säga så?” och ”Låter det bra att 
säga så?”. De olika konstruktionerna med värsta står inte i någon särskild 
ordning på enkäten. I tabell 1 redovisas svaren på frågorna ordnade efter de 
mest till de minst använda konstruktionerna. De två första meningarna, 1 och 
7, är exempel på traditionell användning av värsta. 

Den tydligaste skillnaden mellan 1997 och 2008 är att vuxna, framför allt 
unga vuxna, 2008 både använder och accepterar olika icke-traditionella kon-
struktioner med värsta. Däremot använder gruppen ungdomar 2008 dessa 
konstruktioner i lägre grad än motsvarande grupp 1997. Jämförelsen mellan 
ungdomar 1997 och 2008 kan tyda på att förstärkningsordet värsta håller på 
att förlora lite av sin kraft och ersätts av nya ”feta” eller ”grymma” ord (se 
avsnittet nedan ”Varför används värsta som förstärkningsord?”) 
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Tabell 1. Jämförelse enkäten 2008 med 1997 
 Skulle själv kunna säga 

så 
Har hört andra säga så Låter bra 

 Ja Nej Vet 
inte 

Ja Nej Vet 
inte 

Ja Nej Vet 
inte 

1. Det var den värsta dagen i mitt liv. 
Vuxna 1997 15   15   15   
Ungdomar 1997 15   15   15   
Vuxna 2008 15   15   15   
Unga vuxna 2008 15   15   14 1  
Ungdomar 2008 15   15   14  1 

7. De värsta knarkarna finns inte här. 
Vuxna 1997 15   15   15   
Ungdomar 1997 15   15   15   
Vuxna 2008 15   13 1 1 13 1 1 
Unga vuxna 2008 13 2  11 1 4 13 1 1 
Ungdomar 2008 11 4  11 4  10 3 2 

8. Vilket mål. Värsta skottet! 
Vuxna 1997  14 1 11 4  4 10 1 
Ungdomar 1997 15   15   15   
Vuxna 2008 10 4 1 13 1 1 10 4 1 
Unga vuxna 2008 12 1 2 15   12 2 1 
Ungdomar 2008 9 5 1 14  1 13 1 2 

2. Jag hade värsta huvudvärken. 
Vuxna 1997 2 13  10 4 1 3 9 3 
Ungdomar 1997 10 4 1 13 2  10 5  
Vuxna 2008 9 6  14  1 10 5  
Unga vuxna 2008 9 5 1 14  1 7 7 1 
Ungdomar 2008 10 3 2 15   8 4 3 

11. Min kusin har värsta håret 
Vuxna 1997  15  7 8  1 14  
Ungdomar 1997 10 5  13 2  11 3 1 
Vuxna 2008 7 8  14 1  8 3 4 
Unga vuxna 2008 11 4  12 1 2 11 2 2 
Ungdomar 2008 8 7  10 5  9 5 1 

9. Det var värsta bråkigt 
Vuxna 1997 1 14  6 8 1 1 14  
Ungdomar 1997 8 7  13 2  10 4 1 
Vuxna 2008 4 11  10 4 1 5 8 2 
Unga vuxna 2008 5 10  9 2 4 3 10 2 
Ungdomar 2008 3 11 1 8 5 2 4 6 5 

4. Det var värsta fina restaurangen. 
Vuxna 1997  15  7 8  1 14  
Ungdomar 1997 7 6 2 12 1 2 6 4 5 
Vuxna 2008 4 11  11 2 2 6 6 3 
Unga vuxna 2008 7 7 1 12  3 7 8  
Ungdomar 2008 2 12 1 8 7  2 11 2 
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 Skulle själv kunna säga 

så 
Har hört andra säga så Låter bra 

 Ja Nej Vet 
inte 

Ja Nej Vet 
inte 

Ja Nej Vet 
inte 

10. Hon är värsta liten. 
Vuxna 1997  15  4 11   15  
Ungdomar 1997 5 10  11 3 1 4 10 1 
Vuxna 2008 1 14  6 9  3 11 1 
Unga vuxna 2008 4 11  8 6 1 3 12  
Ungdomar 2008 4 10 1 9 5 1 5 8 2 

3. Han sjunger värsta falskt. 
Vuxna 1997  15  4 9 2  15  
Ungdomar 1997 3 11 1 8 6 1 4 11  
Vuxna 2008 3 12  8 6 1 2 11 2 
Unga vuxna 2008 5 9 1 13 1 1 3 10 2 
Ungdomar 2008 3 11 1 7 5 3 3 10 2 

12. (När man får syn på en stor fin tårta:) – Värsta! 
Vuxna 1997  15  1  14   15  
Ungdomar 1997 5 10  10 4 1 4 9 2 
Vuxna 2008 2 13  6 6 3 3 12  
Unga vuxna 2008 4 11  8 3 4 4 8 3 
Ungdomar 2008 2 12 1 2 11 2 2 11 2 

5. (Jag körde omkull med cykeln i går.) Värsta! 
Vuxna 1997  15  1 14   15  
Ungdomar 1997 5 10  9 5 1 2 12 1 
Vuxna 2008 1 14  2 9 4 1 12 2 
Unga vuxna 2008  14 1 7 6 2 1 12 2 
Ungdomar 2008 1 13 1 4 7 4 1 9 5 

14. De hjälpte mig värsta mycket. 
Vuxna 1997  15  9 3 3  15  
Ungdomar 1997 2 13  9 6  2 12 1 
Vuxna 2008  14 1 5 9 1 1 13 1 
Unga vuxna 2008 3 12  9 3 3 1 11 3 
Ungdomar 2008 1 12 2 6 7 2 4 8 3 

6. Jag värsta ramla(de). 
Vuxna 1997  15  3 12   15  
Ungdomar 1997 2 12 1 3 11 1 2 12 1 
Vuxna 2008  14 1 4 10 1 2 12 1 
Unga vuxna 2008 2 13  6 6 3 3 11 1 
Ungdomar 2008  13 2 3 9 3  13 2 

13. Han värsta slog till mig. 
Vuxna 1997  15  1 14   15  
Ungdomar 1997 2 13  3 12  2 13  
Vuxna 2008  15  5 9 1 1 13 1 
Unga vuxna 2008  15  4 9 2  13 2 
Ungdomar 2008 1 13 1 5 9 1 3 10 2 
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1997 hörde jag aldrig vuxna använda värsta annat än på det traditionella 
sättet, något som bekräftades av enkäten. I dag hör jag relativt ofta unga 
vuxna, men också medelålders, använda värsta som förstärkningsord. Ett par 
exempel är: 

(1) ”kan vinna värsta vipplatserna till Allsång på Skansen” (upprepades flera 
gånger i TV när Viktoria firades 2008 07 14) 

(2) ”det var värsta elden” (40-årig kollega efter utflykt med utländska studenter, 
då de hade grillat korv) 

 
Enkäten 2008 visar att gruppen unga vuxna, de som för tio år sedan intro-

ducerade användningen av värsta som förstärkningsord, i hög grad fortsätter 
att använda värsta i olika konstruktioner. Dessutom har medelålders 
påverkats av ungdomarnas språkbruk. När vuxna tar över ungdomars 
uttryckssätt skapar ungdomarna nya sätt att uttrycka sig på.  

Å andra sidan använder ungdomar också i dag värsta som förstärknings-
ord i relativt hög grad. Mitt urval av ungdomar 2008 skiljer sig från 1997 
vad gäller spridning i ålder. 1997 besvarades enkäten av fler informanter i 
yngre åldrar, och några var bara 11 år, medan de flesta i ungdomsgruppen 
2008 var 15–17 år. Flera av de vuxna informanter som besvarade enkäten 
2008 intygade att de hör massor med värsta användas av yngre ungdomar, 
exempelvis i årskurs 4 och 5. 

Intressant är att alla informanter 1997 ansåg att värsta kunde användas på 
det traditionella sättet (exempelmeningar 1 och 7), men 2008 finns viss 
osäkerhet vad gäller denna användning. Detta kan vara en följd av att 
adjektivet värsta fått nya funktioner och betydelser, respektive uttunnad 
betydelse (se avsnittet ”Grammatikaliseringsprocess?”). 

Enligt enkäten är värsta framför ett verb (exempelmeningar 4 och 13) 
fortfarande en ovanlig konstruktion. Något exempel med värsta som för-
stärkning till en interjektion finns inte i enkäten, vilket beror på att jag inte 
hade hört något sådant exempel innan jag sammanställde enkäten 1997. Jag 
ville ha samma exempelmeningar 2008 som 1997, trots att det också fanns 
andra tveksamheter i exempelmeningarna (se Sundgren 1998:153), nämligen 
att det kan vara svårt att bortse från ordvalet när man tar ställning till 
konstruktionen. Som en 16-årig pojke påpekade 1997 skulle han knappast 
säga värsta håret, utan värsta frillan. 

Trots vissa brister i material och metod vad gäller enkäten är resultatet 
ändå tydligt. Användningen av värsta som förstärkningsord har under en tio-
årsperiod spridit sig och används i dag inte bara av ungdomar. 

Tidningsmaterial 
Trots att värsta som förstärkningsord är ett talspråkligt drag ville jag under-
söka huruvida det finns exempel på olika konstruktioner med värsta i tid-
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ningsmaterial och om det finns fler exempel på värsta som inte används 
traditionellt (dvs. adjektiv som föregås av bestämd artikel eller possessivt 
pronomen och har negativ betydelse) i dag än för 10, 20 och 30 år sedan. 
Sedan jag genomförde undersökningen 1997 har jag då och då sett exempel 
på icke-traditionell användning i olika tidningar och tidskrifter. I det följande 
ger jag några sporadiskt samlade exempel. (OKEJ är en ungdomstidning.) 

(3) Värsta bilagan på köpet! (OKEJ 1999:11) 

(4) Värsta feta vinsten! (OKEJ 2000:3) 

(5) Värsta heta designerna (AB 2002 02 11) 

(6) värsta bästa jiggylåten (AB 2008 03 10) 

(7) Värsta eskilstunesiskan? (EskilstunaKuriren 2005 01 21) 
 

Mitt val av tidningsmaterial styrdes av tillgången till konkordanser. 
Därför sökte jag alla värsta i P65, 76, 95, 96, 97 och 98, DN 87 samt GP01, 
02, 03 och 04 (Språkbanken vid Göteborgs universitet). Därefter gick jag 
igenom alla belägg och kategoriserade dem efter funktion och betydelse. 
Tabell 2 visar antal värsta och andel icke-traditionell användning. 

Som tabell 2 visar har antalet värsta på 1 miljon ord ökat sedan P65 och 
76, men det är ingen tydligt stor skillnad vad gäller andelen icke-traditionella 
belägg. Andelen icke-traditionella värsta är visserligen relativt hög i GP01, 

Tabell 2. Antal värsta samt hur många av dem som används icke-traditionellt 

Antal värsta på 1 
miljon ord 

Icke-traditionell värsta 
antal / % 

Material Antal ord Antal värsta 

P65 990 989  37 37   2 / 5,4 % 

P76  1 156 958  48 41   3 / 6,3 % 

DN87  4 132 784  266 64 23 / 8,6 % 

P95  6 769 649  417 62 29 / 7,0 % 

P96  5 755 168  336 58 16 / 4,8 % 

P97 11 900 570  719 60 47 / 6,5 % 

P98  9 239 336  571 62 29 / 5,0 % 

GP01 15 257 883  951 62 76 / 8,0 % 

GP02 18 434 005 1030 56 117* / 11,4 % 

GP03 16 663 701 1028 62 160** / 15,6 % 

GP04 19 406 813 1059 55 120*** / 11,3 % 

* de 7 beläggen på Värsta språket borträknade: 110 av 1023 / 10,8 % 

** de 39 beläggen på Värsta språket borträknade: 121 av 989 / 12,2 % 

*** de 20 beläggen på Värsta språket borträknade: 100 av 1039 / 9,6 % 
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02, 03 och 04, även när alla belägg på Värsta språket räknas bort, men redan 
i DN87 var andelen så hög som 8,6 procent. 

För att jämföra med nyare tidningstext sökte jag värsta i DN:s nätupplaga 
1 januari–29 augusti 2008. Antalet värsta var 711, och 50, dvs. 7 %, av 
beläggen var icke-traditionella, dvs. lägre andel än 1987. 

Som icke-traditionell användning har jag räknat alla belägg som inte har 
framförställd artikel eller possessivt pronomen samt belägg där konstruk-
tionen inte heller tidigare krävde framförställd artikel eller possessivt pro-
nomen, men där betydelsen är mer subjektiv och inte tydligt kan tolkas som 
negativ, t.ex.: 

(8) har prånglat ut skivor i värsta Ulf Lundell-takt (GP03) 

(9) bjuder på en lustiger dans i värsta rallystil i slösande sol (DN08) 
 

Förändringen av värsta började med att den framförställda artikeln/poss-
essivt pronomen föll, något som är vanligt förekommande i rubriker; min 
hypotes var att dessa belägg förekom mer i rubriker och mer med negativ 
betydelse i tidigare tidningstext. Tabell 3 visar de icke-traditionella värsta:s 
funktion och betydelse. De flesta beläggen är adjektiv. Jämförelsen mellan 
DN87 och 08 visar en tydlig skillnad enligt min hypotes. I DN87 finns 30 
procent av icke-traditionella värsta i rubriker, medan motsvarande andel i 
DN08 är 2 procent. I DN87 har 74 procent av beläggen tydligt negativ 
betydelse, medan 48 procent av beläggen i DN 08 tydligt kan sägas ha nega-
tiv betydelse. Också GP visar en sjunkande andel belägg i rubriker, men 
skillnaden är inte så tydlig som i DN. 

Tabell 3. De icke-traditionella värsta:s funktion och betydelse 

Material Antal adjektiv 
av icke-trad. 

värsta 

I rubrik
antal / % 

negativ 
betydelse
antal / % 

neutral positiv 

P65 2 / 2 – 1 / 50 % 1 – 

P76 3 / 3 – 1 / 33 % 2 – 

DN87 22 / 23 7 / 30 % 17 / 74 % 6 – 

P95 29 / 29 7 / 24 % 18 / 62 % 10 1 

P 96 16 / 16 2 / 13 % 6 / 38 % 8 3 

P97 47 / 47 5 / 11 % 17 / 36 % 26 4 

P98 25 / 29 8 / 28 % 13 / 37 % 9 7 

GP01 75 / 76 20 / 26 % 23 / 30 % 51 2 

GP02 108 / 117 20 / 17 % 60 / 51 % 53 4 

GP03 155 / 160 23 / 14 % 57 / 36 % 98 5 

GP04 120 / 120 8 / 7 % 46 / 35 % 72 2 

DN08 48 / 50 1 / 2 % 24 / 48 % 25 1 
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Några exempel från tidningsmaterialet på värsta i fraser med positiv 
betydelse: 

(10) Värsta lyckot höjer kompetenserna (P97) 

(11) Värsta draget lär det bli (P98) 

(12) Man blir behandlad som värsta stjärnan ibland, säger Jörgen (GP01) 

(13) I dag är jag värsta polaren med mammas man (GP02)  

(14) utbryter värsta kramkalaset (GP03) 
 
Några exempel från tidningsmaterialet på värsta som adverb: 

(15) Värsta, bästa vänner! (P98) 

(16) Som att vi är värsta avancerade feministerna (GP02) 

(17) Det var värsta goda vegetariska maten (GP02) 

(18) Ungdomarna vräker sig i uttrycket värsta bra (GP03) 

(19) Nej, värsta kulinariska upplevelsen är det inte (GP03) 

(20) Och kom sen rehabbad och värsta pigg (GP03) 

Bloggar 
Den 13 juli 2008 fick jag 5 280 000 träffar på sökordet värsta på google. 
Bland dessa träffar finns naturligtvis värsta i både traditionell och icke-tradi-
tionell användning. Många av de värsta som inte används traditionellt finner 
man bland den mängd bloggar som skrivs på nätet. I det följande ges 
exempel på värsta:s användning i bloggar. 

Som adjektiv före substantiv utan framförställd artikel eller pronomen: 

(21) Jag har fått in värsta blogg-flow 

(22) Här kommer värsta skrytbloggen 

(23) Värsta klubben, värsta stället 

(24) Värsta ljuget 
 
I adverbiell funktion som förstärkning till adjektiv: 

(25) värsta bästa pyjamaspartyt 

(26) Värsta vackra rösten! 

(27) Jaa, hon blev värsta glad  
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(28) värsta snygga 

(29) med värsta snygga tjejerna 

(30) Han är värsta galen 

(31) värsta grymma jackan 
 
Som förstärkning till ett annat adverb: 

(32) Asså man ser ju att de boxas värsta falskt 

(33) värsta mycket folk 

(34) Har inte värsta mycket tid för bloggen 
 
Som förstärkning till ett verb: 

(35) Haha, mamma värsta skrek på mig 

(36) värsta äter godis på morgonen 

Kan det vara värre än värst? 
Vid sökning på google (2008 07 13) på värstaste fick jag 1620 träffar och på 
värstaste värsta 559. Vårt behov av att förstärka de förstärkningar som finns 
leder till att det till och med finns belägg på värstaste värstaste. Några exem-
pel på konstruktioner med superlativformer av superlativet värsta är:  

(37) Vem är värstaste dokusåpabitchen? 

(38) Jag fick värstaste ondaste i magen i går 

(39) Värstaste söt kom fram 

(40) han är värstaste dum 

(41) värstaste liksom 

(42) Värstaste! 

(43) Ah, begränsningar på grund av stigande ålder är det värstaste värsta 

(44) Mitt värstaste är mitt värstaste alldeles oavsett vad du har upplevt… Inse att 
jag kanske inte drabbats av det värstaste värsta trots att det känns så just nu 

(45) min värstaste-värsta dag 

(46) Inte ens den värstaste värstaste demens kommer kunna få mig att glömma den 
här resan 
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(47) Och det här var värstaste värstaste bästa! 

Varför används ett ord som värsta som förstärkningsord? 
Många förstärkningsord har från början varit negativt laddade adjektiv eller 
substantiv, som hemsk i hemskt rolig eller skit i skitgott. Ulla-Britt Kotsinas 
(2003:233–250) skriver om förstärkande ord i En bok om slang, typ och 
hävdar att bra ofta inte räcker, att mycket bra inte heller alltid låter ”särskilt 
entusiastiskt” och att jävligt bra låter mera som vuxenslang. Ungdomar 
markerar sin starka känsla genom att chockera lite och välja en relativt ny 
förstärkning som kanske betraktas som ful. I slangen förekommer en hel del 
förstärkande ord som har en oväntad betydelse och därmed ger en stark 
effekt. Några av de exempel Kotsinas ger är hysteriskt framgångsrik, 
snuskigt roligt, värsta snygga skorna och mad grym. 

För att åskådliggöra att just negativt laddade adjektiv gärna används som 
förstärkningsord har jag konstruerat exempel med bästa i samma funktioner 
som värsta: 

(48) den värsta festen jag varit på    den bästa festen jag varit på 

(49) värsta festen jag varit på    bästa festen jag varit på 

(50) det var värsta kul fest i går *det var bästa kul fest i går 

(51) det var värsta bråkigt  *det var bästa lugnt 

(52) han sjunger värsta falskt  *han sjunger bästa vackert 

(53) de hjälpte mig värsta mycket *de hjälpte mig bästa mycket 

(54) hon värsta ramla(de) i går  *hon bästa vann i går 

(55) värsta!   *bästa! 

(56) värsta aj!   *bästa hurra! 
 
Förutom den traditionella användningen som superlativ före ett substantiv är 
det bara exemplet med bästa utan framförställd artikel som fungerar.  

Grammatikaliseringsprocess? 
Jenny Nilsson (2002) har jämfört förstärkande gradadverb i P65, P97 och i 
talspråkskorpusen Gymnasisters Språk- och Musikvärldar från 1997. De 
gradadverb som kan förstärka motsatta adjektiv, som väldigt liten, extremt 
vanlig och hemskt trevlig är mer bleknade i betydelse än de som inte kan det. 
Grymt är det gradadverb som enligt Nilssons undersökning (2002:9) har 
förändrat sig mest sedan 1965. Det har bleknat så mycket att det kommit att 
betyda ’mycket bra’ vid sidan av sin grundbetydelse.  
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”En del forskare tänker sig att bleknade ord av den här typen i princip 
saknar betydelse och att de snarast har grammatiska funktioner” (Nilsson 
2002:7). Ordet har grammatikaliserats. Som Nilsson (2002:9) framhåller är 
det normala emellertid att omtolkade betydelser uppträder i språket till-
sammans med grundbetydelsen under lång tid, och den nya betydelsen 
behöver inte tränga ut grundbetydelsen. 

Det finns flera faktorer som talar för att rubricera den förändring som 
värsta har genomgått som en grammatikaliseringsprocess. Värsta kan 
fungera som förstärkningsord i fraser med negativ, positiv eller neutral 
betydelse, vilket innebär att värsta i en positiv eller neutral kontext har för-
lorat sin negativa laddning och enbart fungerar som förstärkningsord. Adjek-
tivet värsta byter ordklass och får nya funktioner. Den pragmatiska betyd-
elsen av värsta har blivit mer framträdande (jämför Eriksson 1992:2–3).  

Bernd Heine & Mechthild Reh (1984:36) har kallat den utveckling då en 
extra grammatisk funktion adderas till en lexikal enhet samtidigt som den 
leder till förlust eller försvagning av semantisk betydelse för ”desemantikali-
sering”. Värsta har fått en uttunnad semantisk betydelse och kan därmed 
användas framhävande eller förstärkande i konstruktioner av olika slag, som 
”intensifierare” (jämför Wijk-Andersson 1997:30). Den negativa grund-
betydelsen hos värsta lever dock kvar jämsides med den nya funktionen. 

Lyle Campbell (2001:119) hävdar att det finns problem med grammati-
kaliseringsteorin, och han påpekar: ”the emphasis on semantic bleaching has 
perhaps been overstated”. I en grammatikaliseringsprocess kan former få nya 
betydelser och ursprungsbetydelsen leva kvar vid sidan av den nya 
grammatikaliserade formen. 

Paul J. Hopper & Elizabeth C. Traugott (1993:89) anser att det bara är i 
grammatikaliseringsprocessens senare skeden som ”meaning loss or 
bleaching takes place”. Betydelseförändringarna är till en början pragmatiska 
och uppstår i ”the context of the flow of speech” (s. 68). Hopper & Traugott 
(1993:88) framhåller att ”all the evidence for early stages is that initially 
there is a redistribution or shift, not a loss, of meaning”. 

Henrik Rosenkvist (2004) hävdar att grammatikalisering, dvs. historisk 
språkförändring av typen icke-grammatisk > grammatisk > mer grammatisk, 
tycks innefatta såväl semantisk och pragmatisk förändring som syntaktisk. 
Han argumenterar för ett kombinerat semantiskt/syntaktiskt perspektiv på 
grammatikalisering. 

Värsta:s förändring började med att syntaxen förändrades i och med att 
bestämd artikel/possessivt pronomen föll bort. Därefter skedde den semant-
iska förändringen att värsta också kunde fungera som förstärkningsord i 
fraser med neutral eller positiv betydelse. Efter det att värsta också började 
användas som adverb har förändringsprocessen sett ut på följande sätt:  
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adverb som förstärkning till adjektiv: värsta kul > adverb som förstärkning till 
ett annat adverb: värsta falskt > interjektion: värsta! > förstärkning till ett verb: 
värsta skrek > (förstärkning till en interjektion värsta aj!) 

 
Den sistnämnda funktionen har jag satt inom parentes eftersom den, i alla 
fall hittills, är ovanlig. Intressant är användningen av värsta framför ett verb, 
som hon värsta skrek (från en blogg). Vilken funktion har värsta framför ett 
verb? Vanliga adverb brukar stå efter verbet. Semantiskt fungerar det som ett 
förstärkningsord, men syntaxen är en annan än för vanliga adverb eftersom 
ordföljden är en annan. Enligt min 22-åriga dotter kan man använda det för 
att visa att man är förvånad/glad/arg över något som hänt, t.ex. ”Han värsta 
krama(de) mej”. Värsta fokuserar verbet och intensifierar det. Denna 
användning av värsta liknar också en av de funktioner som Mats Eriksson 
(1992:12) beskrev att ba har, nämligen att framhäva centrala händelser i 
diskursen. 

Vad händer nu med värsta? 
Värsta som förstärkningsord har spridit sig till vuxenspråket, och frågan är 
om ungdomarna kommer att fortsätta använda det. Kanske värsta håller på 
att förlora sin kraft för ungdomar och därmed används i allt mindre omfatt-
ning eller byts ut mot nya ord som ger starkare effekt. Värsta verkar emeller-
tid vara uttrycksfullt för barn, ungdomar och medelålders i dag, vilket kan 
innebära att förändringen av ordet fortsätter så att det används i lika hög eller 
ännu högre grad om tio år, när jag värsta återbesöker värsta en gång till. 
Kanske till och med värsta framför ett verb då har blivit värsta vanligt före-
kommande. Det vore värsta kul. 
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”Jo, säger jag” 
Om säger jag-satsen i konfliktsekvenser i dramadialog 

Marie Sörlin 

Inledning 
Varför säger man att man säger något? Eller annorlunda uttryckt, varför 
skulle en samtalsdeltagare som yttrar något till en annan deltagare vilja 
framhäva det uppenbara – att den i just det ögonblicket säger något? Detta är 
till synes vad rollpersonen Martin gör i Lars Noréns drama Natten är dagens 
mor (1982) när han, i en dialog med sin hustru Elin, fäller följande replik. 

(1) MARTIN Jo, säger jag. 
 
Det finns gott om yttranden, både i Martins och i de andra rollpersonernas 
repliker, som åtföljs av en säger jag-sats. Andra exempel ur dramat är: Nej, 
säger jag; Gå in på ditt rum, säger jag och Ut härifrån, säger jag. Även i 
många andra, äldre och moderna, svenska dramer finns yttranden med denna 
utformning. Som antyds av exemplen ur Natten är dagens mor har situation-
erna där yttrandena fälls en viss laddning. Ord som jo och nej och korta, 
direkta uppmaningar leder tankarna till oenighet och konflikt. 

Tidigare forskning har belyst vissa aspekter av säger jag-satsens form och 
funktion men inte undersökt dess förekomst i dramadialog eller i konflikt-
kontext. I det följande redovisas några resultat från en undersökning av 
satsens form och funktion i svensk dramadialog från tre sekler med fokus på 
förekomsten i konflikter. 

Tidigare forskning 
Säger jag-satsen har tidigare uppmärksammats i Svenska Akademiens 
grammatik (SAG 4). SAG tar upp satsen som en anförande sats och 
behandlar den tillsammans med andra sådana satser. Olika formmässiga 
varianter diskuteras samlat, t.ex. fall där satsen förekommer i slutet av 
yttranden med formen säger jag (presens + första personens personliga pro-
nomen) och fall med annan placering, tempusform eller personreferens (t.ex. 
Min mor sa då skarpt: Klockan är åtta, SAG 4:861). Med yttrandefinal 
placering beskrivs satsen bl.a. i samband med uppmaningar utifrån exemplet 
Stäng dörren, säger jag. Satsens funktion sägs där vara att kunna tydliggöra 
en uppmanings status som en befallning, snarare än någon annan form av 
uppmaning (ett vädjande, erbjudande eller råd; a.a. s. 718). SAG konstaterar 
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också att anförande satser med verbet säga kan knytas till yttranden obero-
ende av vilken språkhandling det rör sig om, frågor, uppmaningar osv. (a.a. 
s. 861) och betraktar första ledet i yttrandet (stäng dörren) som en citat- eller 
referatmening, avsedd att vara en mer eller mindre ordagrann kopia av en 
persons yttrande eller tanke (a.a. s. 844 ff.). 

I forskning på samtal har säger jag-satsen beskrivits av Susanna Karlsson 
(2006) som en bland flera andra typer av positioneringsfraser. Karlsson 
undersöker säger jag tillsammans med andra syntaktiska, tempusböjda och 
pronominella varianter. I hennes samtalsmaterial förekommer satsen framför 
allt med verb i preteritum och subjekt i tredje personens pronomen, dvs. med 
formen sa han/hon. Funktionellt sett används uttrycket i den formen främst 
för att återge vad en person utanför det aktuella samtalet har sagt vid ett 
tidigare tillfälle (a.a. s. 214). 

I forskning på dramadialog har säger jag-satsens förekomst kort berörts 
av Anna Lindström (2003). I en studie som bl.a. behandlar uppmaningar i 
Johan Stagnells 1700-talsdrama Den lycklige banqueroutieren noterar hon 
satsens förekomst i slutet av ett uppmanande yttrande från husets fru till en 
piga. Håll din mun, säger jag uppmanar rollpersonen Frun sin piga Stina när 
Stina berättar om hur folk förtalat och fördömt frun och hennes make för 
deras ohederliga affärer. Lindström analyserar satsen som ett s.k. turtillägg 
och menar att tillägget dels markerar att uppmaningen som den är knuten till 
inte är fristående utan förekommer i en upptrappad (upprepad) uppmaning, 
dels kan ses som ett försök från talaren att hävda auktoritet. En del av den 
sekvens Lindström diskuterar återges i ex. 2. Yttrandet som innehåller säger 
jag-satsen har i detta och följande exempel markerats med understrykning. 

(2) 661 STINA Andra åter wille, at Frun skulle til ett spectacle ledas kring   
alla Gator i bara underkjortelen. Och om jag rätt mins, så woro det 
några, som inte unnade Frun den heller, och det woro sådane, som 
Fruns wagn och styfkjortel warit til förtret. Och – – – 

662  FRUN Håll nu, det kan wara nog. 

663  STINA Nej, Frun ska få höra, der war något, som war artigt nog,  
bara de inte hade talt om Frun. 

664  FRUN Jag will inte höra mer. 

665  STINA Jo de sade, after Frun har så gerna gått barhufwad, och hon  
nu icke mer skulle hafwa råd at köpa antingen poudre, pomada, eller 
papper, ej heller hålla någon, som krusade håret hwar dag, så skulle 
hufwudet rakas. 

666  FRUN Håll din mun, säger jag. 

667  STINA Ja, jag will tiga. Men Kära Fru blif inte ond: ty Frun wet  
wäl, huru det är med oss, at när wi en gång komma i tal, så ha wi 
swårt wid at tystna. 
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Mönster för konflikter i samtal 
Tidigare studier tar inte uttryckligen upp om och i så fall på vilket sätt säger 
jag-satsen förekommer i konflikter. Det yttrande med säger jag som behand-
lats av Anna Lindström kan dock anses ingå i en konflikt, om än en kort och 
relativt snabbt avklarad sådan. 

Konflikter kan beskrivas på olika sätt men en ofta återkommande 
uppfattning i samtalsanalytisk konfliktforskning är att det minimalt sett rör 
sig om en sekvens genomförd över minst tre drag (eller turer) utväxlade 
mellan två parter i konflikten (företrädda av en eller flera personer; se vidare 
Sörlin 2008:41 ff. och där anförda referenser). Den sekventiella strukturen 
för en minimal konflikt återges i figur 1. 

 

A D1 disputabel handling dvs. verbal eller icke-verbal handling 

B D2 första oppositionellt drag dvs. angrepp på någon aspekt av D1 

A D3 andra oppositionellt drag dvs. angrepp på någon aspekt av D2 
och/eller stödjande eller upprepning av D1 

Figur 1. Tredragsmönster som etablerar en minimal konfliktsekvens (efter Sörlin 
2008:43). Deltagarna betecknas A och B, dragen betecknas D1–3 
 

I exempel 2 ovan realiseras tredragsmönstret på följande sätt. D1 utgörs 
av pigan Stinas berättelse om vad folk velat utsätta frun för (repliknummer 
661), D2 består av Fruns uppmaning till Stina att hålla upp med berättelsen 
(662). Konflikten etableras när Stina i D3 avslår Fruns uppmaning genom att 
insistera på att fortsätta sin berättelse (663). Att hon fortsätter berätta innebär 
att hon upprepar och utvecklar förstadragets handling. I detta fall fortsätter 
konflikten ytterligare några drag. Genom det yttrande där Frun säger att hon 
inte vill höra mera framför hon ännu en, om än denna gång mindre direkt, 
uppmaning till Stina att sluta sin berättelse (664; D4). Inte heller denna gång 
efterkommer Stina uppmaningen utan fortsätter berätta (665; D5). Först när 
Frun återigen framför en direkt uppmaning till pigan att sluta (666; D6), 
denna gång ackompanjerad av säger jag-satsen, lyder Stina och konflikten 
avslutas (667). 

Den konfliktstruktur som exempel 2 uppvisar kan betecknas som en 
särskild sorts konfliktsekvens, närmare bestämt en avslagssekvens. Sådana 
kännetecknas av att de kretsar kring uppmaningar och avslag på uppman-
ingar (Sörlin 2008:168 ff.). I konflikter kan man också finna andra typer av 
sekvenser uppbyggda kring olika kombinationer av konfliktrelaterade språk-
handlingar, bl.a. klander- och motsägandesekvenser. De förstnämnda bygger 
på att den ena eller båda konfliktparterna uttrycker sitt missnöje med ett 
beteende hos motparten och att den som klandras motsätter sig kritiken (a.a. 
s. 120 ff.). De sistnämnda kretsar kring oförenliga åsikter genom vilka 
talarna direkt eller indirekt beskriver och/eller värderar företeelser i en för 
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dem faktisk eller tänkt verklighet (utan att det rör sig om klander; a.a. s. 88 
ff.). Ofta rör sig motsägandesekvenserna om sakfrågor. 

Säger jag-satsen kan alltså förekomma i konfliktsekvenser i dramadialog, 
knutna till yttranden som utgör uppmaningar. Men som framgår nedan kan 
satsen också återfinnas i andra slags språkhandlingar i konflikter, i såväl 
klander- som motsägandesekvenser. Innan jag går närmare in på satsens 
förekomst i konflikter vill jag dock presentera det analysmaterial som före-
liggande undersökning baseras på. 

Material och avgränsningar 
Materialet till denna studie utgörs av sekvenser med belägg på säger jag-
satsen hämtade från 30 dramatexter vilka ingår i korpusen Svensk drama-
dialog (se Melander Marttala & Strömquist 2001 för en beskrivning av 
korpusen och dramerna). Det rör sig om 5 dramer från perioden 1725–1750 
och 5 från 1775–1800, 10 från perioden 1875–1900 och 10 från perioden 
1975–2000. Kort sammanfattat är pjäserna svenskspråkiga samtidsdramer, 
både komedier och mer allvarliga verk, författade på prosa för en vuxen 
publik.1  

Föreliggande undersökning har avgränsats till påståendeformade satser 
där säger jag uppträder med ordföljden verb + pronomen (eller något annat 
personbetecknande ord som åsyftar talaren). Bara belägg där satsen kan 
strykas utan att yttrandet blir ogrammatiskt har medtagits (dvs. yttranden 
som Det säger jag då har inte analyserats). Däremot har både belägg med 
presens- och preteritumformer av verbet inkluderats liksom varianter med 
tillägg av ord, framför allt adverbuttryck som igen, än en gång eller ju. 
Eftersom materialet är delvis historiskt finns satsen i olika stavningsvari-
anter. En översikt över de olika formvarianter som hittats i materialet redo-
visas i figur 2, ordnade i två grupper efter verbets tempus. Ett enstaka belägg 
där talaren omtalar sig själv med ett annat personbetecknande uttryck än 
pronomenet jag har hittats, nämligen formen sa mamma.  

I de 30 dramerna har sammanlagt 145 belägg av säger jag-satsen, med de 
ovan beskrivna formvarianterna, identifierats. 
 

Presens Preteritum 

säger/säjer/säijer ja(g) 

säjer jag dig (igen) 

säjer jag (dig/dej) än en gång 

sa/sade/sa’ jag 

sa jag ju 

sa mamma 

Figur 2. Formvarianter av säger jag-satsen i materialet 
 

                          
1 I korpusen ingår det drama som Lindström (2003) analyserat och varifrån exempel 
2 hämtats.  
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Kontext, placering, form och funktion 
De 145 beläggen på satsen förekommer både i konflikter och i andra typer av 
samtalssammanhang i dramerna. Beläggens fördelning på konflikt- och icke-
konfliktkontext samt presens och preteritumformer redovisas i tabell 1. Även 
om man utgår från att konflikter minimalt sett uppvisar ett tredragsmönster 
(enligt figur 1), kan emellanåt gränsen mellan vad som ska bedömas som en 
konflikt och inte vara svår att dra. Det beror dels på att dramadialogen är 
skriven och att vissa strukturer blir mer mångtydiga i skrift än vad de skulle 
vara i tal, dels på att mångtydighet i dialog kan vara en effekt som drama-
tikern strävat efter att uppnå. De belägg som kategoriserats som före-
kommande i konflikt ingår alla i dialogpartier som kan uppfattas som mer 
eller mindre direkta konflikter. Till övervägande delen har de bedömts vara 
entydiga fall av konflikt, en knapp tredjedel skulle dock även kunna upp-
fattas som icke-konflikter, t.ex. reparationssekvenser. 

Tabell 1. Säger jag-beläggens fördelning på kontext och tempusform 

Form Kontext Totalt

 Konflikt Icke-konflikt

säger jag 81 21 102

sa jag 19 24 43

Totalt 100 45 145
 

Siffrorna i tabell 1 visar att säger jag-satsen oftast förekommer i konflikt-
kontext i materialet. Omkring två tredjedelar av beläggen (100 av 145) före-
kommer i sådana dialogavsnitt. Av de olika tempusformerna är det framför 
allt presensvarianten som används i konflikt (81 belägg jämfört med 21 i 
icke-konflikt), medan preteritumvarianten förekommer relativt jämnt för-
delat i konflikt och icke-konflikt (19 jämfört med 24 belägg). Om icke-kon-
fliktbeläggen kan sägas att de dels utgörs av rena anföringssatser, dvs. 
sådana där satsen markerar vad talaren säger eller har sagt i en tänkt eller 
verklig dialog utanför den aktuella samtalssituationen (jämför Karlsson 
2006), dels av andra typer av yttranden, bl.a. otvetydiga fall av reparationer. 

Fortsättningsvis behandlas enbart de 100 belägg som förekommer i kon-
flikter. De diskuteras med avseende på koppling till språkhandling, turintern 
och sekventiell placering, relation till föregående yttranden och funktion. 

De yttranden som de konfliktrelaterade säger jag-beläggen ingår i har 
kategoriserats i samma typer av språkhandlingar och sekvenstyper som 
behandlas i Sörlin 2008. Resultatet redovisas i tabell 2. Av tabellen framgår 
att säger jag-satsen framför allt är knuten till uppmaningar i materialet men 
att den också förekommer vid andra språkhandlingstyper. Mer än två tredje-
delar av beläggen återfinns i avslagssekvenser (71 av 100), framför allt i 
uppmaningar (58 belägg) men också i avslag (13 belägg). Näst vanligast är 
att säger jag förekommer i motsägandesekvenser. Ungefär en femtedel av 
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Tabell 2. De konfliktrelaterade säger jag-beläggens 
fördelning på språkhandlings- och sekvenstyp 

Språkhandlingstyp Konfliktsekvenstyp Antal 

uppmaning avslagssekvens 58 

avslag avslagssekvens 13 

motsägande motsägandesekvens 21 

klander klandersekvens 4 

klanderrespons klandersekvens 4 

Totalt  100 

beläggen (21) återfinns där. Ovanligare är att satsen förekommer i klander-
sekvenser. Bara en knapp tiondel av beläggen förekommer där, lika ofta i 
klandrande yttranden som i responser på klandrande yttranden (4 belägg 
vardera). 

Ett par utdrag från avslagssekvenserna i mitt material visas i ex. 3 och 4. 
Det första kommer från dramat Affärer (1890), skrivet av Karl August 
Tavaststjerna. Sekvensen i ex. 3 utspelar sig mellan rollpersonen Generalen 
och hans brorson, Baronen. Generalen har beslutat testamentera sitt gods till 
brorsonen och har för det ändamålet upprättat ett fideikomissbrev. När dia-
logen i exemplet äger rum har dock Baronen fallit i onåd hos Generalen som 
därför bestämt sig för att brorsonen inte ska få godset.2 

(3) 995  GENERALEN (har häftigt slagit upp sin byråklaff, söker fram ett  
papper och räcker det till baron) Läs det! 

996  BARON Det är ju mitt fideikomissbref. 

997  GENERALEN Det är så. 

998  BARON (väger det i handen) Tänk, – det käns alsinte så viktigt …! 

999  GENERALEN (befallande) Rif sönder det! 

1000  BARON Hvarför det? Det blir ju bråk att göra om det! 

1001  GENERALEN (häftigt) Rif sönder det, säger jag. 

1002  BARON Får jag förklara, farbror …? 

1003  GENERALEN Inte ett knyst! 

1004  BARON Men … 
 
I replik 1001 används säger jag-satsen på samma sätt som SAG uppmärk-
sammat – den förekommer vid en uppmaning och bidrar till att framhäva 
dess status som en befallning snarare än en annan, mildare form av upp-
maning (den befallande funktionen i Generalens uppmaning framhävs för 

                          
2 Principerna för återgivande av dramatexten i exemplen följer Sörlin 2008:67 ff., 
bl.a. har metatext kursiverats medan emfasmarkeringar satts i fet stil. 
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övrigt redan i metatexten i replik 999). Satsen i ex. 3 har en liknande 
turintern placering som det fall Lindström uppmärksammat (ex. 2), dvs. den 
uppträder i slutet av ett yttrande som ett turtillägg. Även i detta fall före-
kommer satsen dessutom vid en upptrappad uppmaning. Generalens upp-
maning i 1001 kommer efter att Baronen i replik 1000 har avslagit General-
ens första uppmaning i 999. Sekventiellt sett är satsen alltså både i ex. 2 och 
3 placerad i ett yttrande där talaren repeterar språkhandlingen i sin egen 
närmast föregående tur. En skillnad är att Generalen uttrycker sig med exakt 
samma ord i sin upprepade uppmaning som i sin första uppmaning medan 
Frun i ex. 2 bara delvis upprepar samma uttryck. 

Ett exempel på hur satsen förekommer i ett avslag, dvs. en respons på en 
uppmaning i konflikt, är följande (ex. 4). Utdraget kommer från Staffan 
Göthes drama En uppstoppad hund (1986). Dialogen utspelas vid familjen 
Ljunghs middagsbord. Rollpersonen Gunnel står med en stekpanna i handen 
och försöker med en frågeformad uppmaning (341) förmå sin make Per-Erik 
att ta det sista av maten i stekpannan. 

(4) 341  GUNNEL Kan du inte ta det här sista? 

342  PER-ERIK Tar fram en patiencelek. Nej, inget mer. 

343  GUNNEL Skrapar. Äsch, det här är inget att få kvar! 

344  PER-ERIK Nej, sa jag. Börjar lägga ”Idioten”. 
 
I replik 342 avslår Per-Erik hustruns uppmaning genom att svara nekande på 
hennes fråga. Gunnel upprepar därefter sin uppmaning indirekt (343) genom 
att motivera varför hon vill att han ska äta upp det sista. Per-Erik upprepar 
dock sin vägran genom att i nästa replik framföra ett kort nej, följt av sa jag 
(344). Han markerar dessutom sin hållning ytterligare genom att övergå till 
att lägga patience. 

Till skillnad från de hittills diskuterade exemplen är säger jag-satsen i ex. 
4 kopplad till ett avslag i stället för en uppmaning. Belägget skiljer sig också 
från de andra genom att satsen har preteritumform. Den turinterna placer-
ingen är dock densamma, dvs. yttrande- och turfinalt. Sekventiellt sett har 
satsen samma placering som i ex. 3 och 4, då den återfinns i en tur där 
talaren upprepar en egen föregående tur. Yttrandet som upprepas är liksom i 
ex. 2 en modifierad, förkortad variant av ursprungsyttrandet. 

I ex. 5 är säger jag knutet till ett motsägande i en motsägandesekvens. 
Utdraget kommer från Anne Charlotte Lefflers Sanna kvinnor (1883) och 
utspelas när den skuldsatte herr Bark precis har fått veta att hustrun har gett 
bort en summa pengar som han vill ha för att betala sina fordringsägare. 

(5) 330  BARK (störtar emot henne) Gifvit bort dem! Har du då blifvit spritt  
galen? Gifvit bort mina pengar!  

331  FRU BARK Inte dina – mina. 

332  BARK Mina pengar, säger jag! Du är min hustru, och alt hvad du  
har är mitt. Hvar har du gjort af pengarna – svara? 
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I replik 330 framför Bark indirekt åsikten att pengarna som hustrun givit bort 
är hans när han säger mina pengar. Mot denna åsikt invänder hustrun (331) 
genom negationen inte följt av korrigeringen dina till mina. I följande replik 
upprepar Bark sin åsikt att pengarna är hans, denna gång med emfas på ordet 
mina och tillägget säger jag (332). Liksom i föregående exempel återfinns 
satsen yttrandefinalt, men till skillnad från dem följs satsen i detta fall av en 
utbyggnad av turen där Bark motiverar sin åsikt och begär att få veta vad 
hustrun gjort med pengarna. I övrigt följer sekvensen samma mönster som i 
ex. 2–4. Säger jag-satsen är knuten till ett yttrande varigenom talaren upp-
repar sin egen närmast föregående tur. Liksom i ex. 2 och 4 handlar det om 
en delvis modifierad upprepning av ett tidigare yttrande.  

Till sist ska ett belägg i en klandersekvens diskuteras. I detta fall före-
kommer satsen vid en klanderrespons av typen förnekande (Sörlin 
2008:133). Exemplet utgörs av den sekvens varifrån Martins replik i ex. 1 
har hämtats. Utdraget i ex. 6 börjar med att hustrun Elin (i 578) påtalar att 
maken inte har utfört en förväntad handling, nämligen att betala amorter-
ingen på livförsäkringen på åtta månader.  

(6) 578  ELIN Du har inte betalt amorteringen på livförsäkringen på åtta  
månader. 

579  MARTIN Vad är det du säger? Har jag inte! Vad menar du med  
det? Har du gått i mitt personliga arkiv? … Det har jag visst det. Det 
kan du skriva upp. 

580  ELIN Nej. 

581  MARTIN Jo, säger jag. 

582  ELIN Nej, Martin. 

583  MARTIN ”Nej, Martin”…. Du får väl tro vad fan du vill då …  
Kommer du ihåg hur vi hade det … […] 

 
Elins påtalande har formen av klander (Sörlin 2008:123 ff.). På detta svarar 
Martin (i 579) med ett komplext svar som både uttrycker bestörtning och 
frågar hur Elin kan veta detta. Mot slutet av repliken förnekar han att hustrun 
har rätt i sitt klander. Elin å sin sida bemöter Martins förnekande med ett 
kort nej som tjänar som en upprepning av hennes uppfattning att Martin inte 
har betalat amorteringen. I nästa replik vidhåller Martin sitt förnekande 
genom den korta responsen jo följt av en säger jag-sats. Efter detta upprepar 
Elin återigen sin hållning varefter Martin avslutar konflikten, dels genom att 
säga att Elin får tro vad hon vill, dels genom att övergå till att tala om 
makarnas förflutna (Kommer du ihåg hur vi hade det, med fortsättning utan-
för exemplet). Liksom i ex. 2–4 följer satsen sist i ett yttrande och turfinalt, 
liksom i ex. 2–5 sekventiellt sett i en tur där talaren upprepar sin egen 
närmast föregående tur. I likhet med ex. 2, 4 och 5 föregås satsen av en del 
varigenom talaren upprepar ett föregående yttrande i modifierad form. 

Jämför man säger jag-satsens turinterna och sekventiella placering i de 
ovan redovisade exemplen med övriga belägg i konfliktkontext i mitt mate-
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rial finner man att satsen nästan undantagslöst och oavsett tidsperiod åter-
finns: 
 

− i slutet av ett yttrande, som ett turtillägg (dvs. i slutet av en turkonstruk-
tionsenhet, eller annorlunda uttryckt, eftersom dramadialogen är skriven, 
i slutet av en grafisk mening; jämför ex. 2–6) 

− i slutet av en tur (jämför ex. 2–4, 6) 
− i en tur där talaren upprepar språkhandlingen i sin egen närmast före-

gående tur (jämför ex. 2–6) 
− i ett yttrande vars form är en mer eller mindre modifierad variant av ett 

yttrande i talarens föregående tur (jämför ex. 2, 4–6), men exakta upp-
repningar förekommer också (jämför ex. 3) 

− i talarens första upprepning av en föregående tur (jämför ex. 3–6), men 
fall finns även där satsen förekommer vid talarens andra upprepning 
(jämför ex. 2) eller en ännu senare placerad upprepning 

 
Den generella funktionen hos säger jag-satsen i mitt material är att den 

framhäver att det sagda rör sig om en upprepning och att den bidrar till att 
förstärka språkhandlingen. Funktionellt sett framstår en upprepning av en 
språkhandling i en konflikt som starkare (aggressivare) om den tidigare har 
framförts i konflikten. Hur stark upprepningen med satsen är, beror dock 
även på andra kontextuella faktorer. En av dem är exaktheten i det yttrande 
som upprepas. Att ordagranna upprepningar av uppmaningar brukar framstår 
som starkare har påpekats av Labov och Fanshel (1977:95) men kan också 
sägas gälla exakta upprepningar av andra typer av språkhandlingar. Gene-
ralens ordagrant upprepade uppmaning i ex. 3 ter sig med andra ord starkare 
än Fruns modifierade i ex. 2.  

Noteras kan också att säger jag-satsen, när den kopplas till en modifierad 
upprepning, i vissa fall utgör en nödvändig del för förståelsen av yttrandet 
som just en upprepning. I ex. 4 hade t.ex. Per-Eriks nej (i 344) inte otve-
tydigt kunnat uppfattas som en upprepning av hans avslag på hustruns upp-
maning. Ett ensamt nej i den positionen hade tvärtom kunnat förstås som ett 
medhåll till Gunnels åsikt att maten som finns kvar inte är värd att spara på. 
(Som medel för att framhäva att nej:et inte är ett medhåll hade dock förstås 
även andra tillägg till yttrandet än just en säger jag-sats kunnat användas.) 

Avslutning 
Ovan har jag redovisat några resultat av en undersökning av säger jag-satsen 
(med vissa formvarianter, se figur 2) i svensk dramadialog från de senaste tre 
seklerna. Undersökningen har visat att satsen framför allt förekommer i kon-
fliktkontext i materialet och då främst med presensform (tabell 1). En analys 
av konfliktrelaterade språkhandlings- och sekvenstyper har visat att satsen 
återfinns i flera olika språkhandlingar och sekvenser men främst vid upp-
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maningar i s.k. avslagssekvenser (tabell 2). Undersökningen har också visat 
att säger jag-satsen framför allt uppträder yttrande- och turfinalt i turer där 
talaren upprepar sin i samtalssituationen egen närmast föregående tur, oftast 
i modifierad form. Funktionellt sett framhäver satsen generellt att det sagda 
utgör en upprepning och bidrar till att förstärka yttrandet i fråga. 

Tidigare forskning har behandlat satsen, tillsammans med andra varianter 
som en anföringssats (SAG) eller en positioneringsfras (Karlsson 2006). Så 
som säger jag-satsen fungerar i mitt material kan den enligt min mening 
betecknas som en s.k. sekundär, utvidgad diskursmarkör (Lindström 
2008:115 ff.). Som diskursmarkör tycks satsen ofta återfinnas i konflikter (i 
synnerhet med presensform) och där bidra till att förstärka upprepade 
yttranden av olika slag. 

I en framtida studie vore det intressant att t.ex. närmare undersöka i vilken 
utsträckning de mönster som här utretts för dramadialogens konflikter kan 
återfinnas i verklighetens konflikter. Att mönstren för satsens förekomst ter 
sig i huvudsak lika i ett material av dramatik från tre sekler tyder på att 
satsen har funnits med oss länge i våra konfliktsamtal.  
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Nordiska språk eller engelska i nordiska 
sammanhang?  
En sociolingvistisk studie om finländares språkattityder  

Saija Tamminen-Parre 

Inledning 
I denna artikel studerar jag finskspråkiga finländarnas attityder till språk-
användning i nordiska sammanhang. 

Enligt många finländare är engelskan ett språk som behövs och som 
används mest i internationella sammanhang. Attityden till engelskan är 
positiv i många avseenden och man talar gärna engelska. När det gäller att 
använda engelska ord i finskan är hållningen inte lika positiv. Undersök-
ningen, som har gjorts inom projektet Moderna importord i språken i 
Norden, visar att enligt finländarna bör det skapas nya ord för att ersätta de 
engelska ord som används i finskan. Enligt samma undersökning anser 
informanterna att politikerna borde kunna använda engelska i EU-samman-
hang och vidare tycker de att det är bra att engelskan blir ett språk som 
används inom vetenskap. (Tamminen-Parre under utg.).  

Svenskans roll i Finland diskuteras i medierna med jämna mellanrum och 
oftast i en negativ bemärkelse (Nuolijärvi 2006:243). Man använder ofta 
begreppet pakkoruotsi ’tvångssvenska’. Skolämnet svenska uppfattas som ett 
tvångsämne som har en väldigt negativ konnotation bland finskspråkiga 
skolelever (se vidare Saari 2005:330). Trots att svenskan inte är ett populärt 
ämne i skolan uppskattas svenska kunskaper i arbetslivet och därför anser 
eleverna att det är viktigt att studera svenska (Kerkkänen 2003, Hintikka 
2003).  

Avsikten med denna studie är att redogöra för hur finskspråkiga 
finländare som arbetar på internationella företag har svarat på två frågor som 
handlar om språkanvändning i nordiska sammanhang. Jag analyserar svaren 
enligt tre sociolingvistiska variabler; kön, utbildning och livsstil. Under-
sökningen hör till en större helhet där jag har forskat i finländarnas attityder 
till engelskan och de skandinaviska språken.  

Tidigare studier 
Bente Selback (2007) har forskat i finska tidningstexter för att ta reda på hur 
mycket lånord det används i finska tidningar både i annonstexter och i redak-
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tionella texter. Hon visar i sin undersökning att det finns endast få 
främmande inslag i finska tidningstexter. Selbacks undersökning är en 
jämförelse mellan tidningar från åren 1975 och 2000. Användningen av 
importord har ökat under dessa tjugofem år, men enligt undersökningen 
används importord relativt lite i finska tidningar. Det som Selback säger är å 
ena sidan sant, nämligen att antalet främmande inslag är få, men å andra 
sidan har ökningen varit mer en sexdubblad när det gäller redaktionella 
texter: från 0,06 procent ord till 0,35 procent ord på 25 år.1 I annonstexter 
har ökningen under samma tid varit mindre: från 0,35 procent till 1,07 pro-
cent. Ökningen har varit kraftig men ändå ligger antalet lånord i finskan lågt 
i jämfört med andra nordiska språk (Selback 2007:123, Sandøy 2007:149). 

En attitydundersökning om finskspråkiga finländarnas implicita attityder 
till engelskan gjordes år 2003 av Tamminen-Parre och Kristiansen (Tammi-
nen-Parre & Kristiansen 2006). I undersökningen användes matched guise-
metod för att undersöka informanternas omedvetna attityder till språk 
(Garret m.fl. 2003, se vidare Kristiansen 2001). Sexhundra personer från 
finska Österbotten och från huvudstadsregionen deltog i undersökningen. I 
undersökningen fick informanterna evaluera fem nyhetsuppläsare som 
använde ett varierande antal engelska inslag i sitt språk. Där kom det fram 
att den allmänna attityden till engelskan var negativ: finländarna förhåller sig 
negativt till en nyhetsuppläsare som använder engelska inslag i sitt språk. 
Men om man tittar på materialet noggrannare och ser vilka som förhöll sig 
mest positivt (dvs. minst negativt) till nyhetsuppläsarna som använde 
engelska lånord i sitt språk ser vi att det var de äldre personerna, dvs. person-
erna som var över 60 år gamla. Förutom åldersvariabeln gav också utbild-
nings- och inkomstvariablerna resultat. De som hade studerat 1–3 år efter 
grundskolan förhöll sig mest positiva till en nyhetsuppläsare som använde 
engelska lånord i sitt språk. De som hade 4–6 års eller över 6 års utbildning 
förhöll sig mest negativa till nyhetsuppläsare som använde engelska i sitt 
språk. De som hade de lägsta inkomsterna, dvs. ungdomarna, förhöll sig 
mest negativa till nyhetsuppläsarna som använde engelska i sitt språk och 
mest positiva var de som hade höga inkomster (Tamminen-Parre & 
Kristiansen 2006). 

Det som kan förklara resultatet är bl. a. utbildning som ger verktyg att 
fästa uppmärksamhet vid språkvårdsfrågor, speciellt i modersmålet. I språk-
vårdsundervisningen tar man upp också det att man borde undvika använd-
ningen av svecismer och anglicismer i skriftspråket. 

I arbetslivet är engelskan det viktigaste främmande språket och det förut-
sätts att arbetstagarna kan tala det. Många företag i Finland har engelska som 
arbetsspråk. I praktiken betyder det dock att bara vissa officiella dokument 

                          
1 0,06 % = 6 ord i 10 000 ord, 0,35 % = 35 ord i 10 000 ord i redaktionell text 
(Selback 2007:123). 
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skrivs på engelska, och finskan är huvudspråket i företagen. Svenskan är 
också ett viktigt språk i internationella företag enligt en undersökning som 
gjorts av Finlands Näringsliv (2006). Svenskan sägs vara det viktigaste 
språket i arbetslivet efter engelskan. Det betyder att svenska används i 
arbetslivet och speciellt nu när många finska företag har fusionerat med 
nordiska företag har svenskans roll blivit starkare.  

Material 
Materialet som jag använder i min undersökning är från projektet Moderna 
importord i språken i Norden där jag har undersökt finskspråkiga finländ-
arnas attityder till engelska importord samt användningen av dessa i finskan. 
Mitt material består av svar som jag har samlat in genom en djupintervju. 
Jag har intervjuat 48 personer med finska som modersmål på olika inter-
nationella företag, t.ex. på flygbolag, soft-house och företag som kompo-
nerar luftkonditioneringsapparatur. Intervjuerna är inspelade på Österbotten 
och i huvudstadsregionen. Intervjuerna genomfördes med hjälp av en inter-
vjuguide där det finns frågor kring olika teman: språk i utbildningssystemet, 
språk i olika ämnesområden, språkbruk och språkvård. De frågor som jag 
kommer att se närmare på i artikeln är från temat språk i internationella 
sammanhang.  

Nordiska språk eller engelska i Norden 
De två frågor som jag analyserar närmare i denna artikel gäller valet av språk 
i internationella sammanhang. Det finns två direkta frågor i intervjun angå-
ende vilka språk som man borde använda i nordiska sammanhang. Frågorna 
lyder så här:  

Hur enig är du om följande påstående: Kommunikationen mellan nordbor bör 
ske på norska, danska eller svenska. 

Hur enig är du om följande påstående: Det är helt i sin ordning och bara till en 
fördel att den internordiska kommunikationen sker på engelska. 

 
Genom den första frågan vill jag ta reda på om kommunikationen som sker i 
nordiska sammanhang borde ske på något av de nordiska språken, och det 
finns tre svarsalternativ: danska, norska eller svenska. Finländarna ansåg 
norskan och danskan vara irrelevanta språk i deras fall och de reagerade på 
dem. I Finland är svenskan nästan det enda språk man kan tänka sig att 
finländarna borde använda i nordiska sammanhang i fall man tycker att man 
borde använda något av de nordiska språken. Andra frågan gäller om man 
kan använda engelska i nordiska sammanhang, och där ställs frågan på ett 
annat sätt ur ett annat perspektiv; det är acceptabelt och ses som positivt att 
använda engelska i nordiska sammanhang. Alla språk som presenteras i 
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frågorna är användbara i Norden och används på mötena i nordiska 
sammanhang. 

Jag kommer att analysera svaren med hjälp av tre olika variabler, näm-
ligen kön, utbildning och livsstil. Jag studerar hur dessa variabler korrelerar 
med svaren. Inom projektet Moderna importord i språken i Norden används 
en sociolingvistisk variabel som heter livsstil. Begreppet livsstil baserar sig 
på Henrik Dahls (1997) teori om att man kan gruppera människor i olika 
livsstilar enligt deras val i vardagen samt enligt deras sätt att vara och 
fungera i samhället. Dahl har använt variabeln livsstil i sin Minerva-under-
sökning där han också har använt ett mera invecklat frågeformulär än vad 
som används inom projektet Moderna importord i språken i Norden. Inom 
projektet har man delat in informanterna i olika livsstilskategorier enligt typ 
av internationella företag där de jobbar och enligt hurdan status de har på 
arbetsplatsen. Internationella företag kan delas in i moderna och service-
inriktade företag samt traditionella och produktproducerande företag. Dess-
utom kan arbetarna på företag grupperas enligt deras status på arbetet. Det 
finns alltså fyra livsstilar A, B, C och D och det finns 12 personer i varje 
livsstil (se figur 1): 
 

− Livsstil A: en person som arbetar på ett traditionellt företag med hög 
status på arbetsplatsen, dvs. en ansvarsposition.  

− Livsstil B: en person som arbetar på ett modernt serviceinriktat företag 
med hög status på arbetsplatsen.  

− Livsstil C: en person som arbetar på ett modernt serviceinriktat företag på 
produktionsnivån och har en låg status på arbetsplatsen. 

− Livsstil D: en person som arbetar på ett traditionellt företag på produk-
tionsnivån, och har en låg status på arbetsplatsen. 

 

Modernt 
företag  

Låg status

Traditionellt 
företag 

Hög status

LIVSSTIL B 

LIVSSTIL C LIVSSTIL D 

LIVSSTIL A 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
Figur 1. Livsstilar 
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Variabeln kön fördelar sig jämt i mitt material, dvs. hälften av informant-
erna är kvinnor och hälften män. Utbildningsvariabeln i min undersökning 
baserar sig på personens utbildningsår efter grundskolan. Jag har delat in 
informanterna i fyra grupper; a) ingen utbildning efter folk- eller grund-
skolan, b) 1–3 års studier efter grundskolan, c) 4–6 års studier efter grund-
skolan och d) över 6 års studier efter grundskolan. Livsstilsvariabeln har 
redan beskrivits ovan. 

”Kommunikationen mellan nordbor bör ske på norska, danska 
eller svenska” 
De flesta informanterna har svarat på påståendet (se tabell 1) att de är oeniga 
eller mycket oeniga med påståendet att kommunikationen mellan nordbor 
bör ske på norska, danska eller svenska. 31 av de 48 informanterna är av den 
åsikten att kommunikationen mellan nordbor inte bör ske på något av de 
nordiska språken. Det finns dock också sådana som tycker att kommunika-
tionen mellan nordbor bör ske på ett nordiskt språk. Åtta personer har svarat 
att det är helt eniga om det och en är mycket enig om påståendet. 

Tabell 1. Svar på frågan ”Hur enig är du om följ-
ande påstående: Kommunikationen mellan nord-
bor bör ske på norska, danska eller svenska.” 

 Frekvens 

Mycket oenig 14 

Oenig 17 

Varken oenig eller enig  8 

Enig 8 

Mycket enig 1 

Totalt 48 
 

Medelvärdet i svaren är 2,27.2 Eftersom medelvärdet är så lågt, visar 
svaren ganska tydligt en negativ hållning till påståendet. 

Kön 

Variabeln kön visar lite lägre medelvärde för män (2,13) än för kvinnor 
(2,38), vilket alltså innebär att kvinnorna förhåller sig mera positiva till att 
använda något av de nordiska språken i kommunikation mellan nordbor än 
vad män gör. Kvinnorna ger försiktigare svar (varken oenig eller enig) än 
vad männen ger. Det är intressant att det är fem män som var eniga med 

                          
2 Ett högt värde betyder en mera positiv värdering i Likertskala, 1–5 (Garret m.fl. 
2003:40). 
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påståendet och som alltså tycker att kommunikationen mellan nordbor bör 
ske på norska, danska eller svenska.  

Utbildning 

Utbildning påverkar resultatet (se figur 2) på det sättet att de som inte har 
någon utbildning är mycket oeniga och oeniga med påståendet att man borde 
tala något av de nordiska språken i nordiska sammanhang. Informanterna 
som har 1–3 års studier är den största gruppen och i den gruppen är alla 
svarsalternativ representerade. De flesta av dem är oeniga med påståendet att 
kommunikationen mellan nordbor borde ske på något av de nordiska 
språken. Fem av dem har svarat att de är mycket oeniga och sju har svarat att 
de är oeniga med påståendet. Fem personer har däremot svarat enig och sju 
personer mycket enig med påståendet. I gruppen 4–6 finns det lika många 
som har svarat att de är oeniga eller varken oeniga eller eniga med svaret. 
Men ändå är hälften (åtta personer) i gruppen av den åsikten att kommunika-
tion mellan nordbor inte bör ske på nordiska språk. I den sista gruppen, alltså 
bland dem som har studerat över 6 år, anser majoriteten att man inte bör tala 
nordiska språk i nordiska sammanhang. Fyra personer har svarat att de är 
mycket oeniga med påståendet och två har svarat att de är oeniga. 
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Figur 2. Nordiska språk i nordiska sammanhang; utbildning 

Livsstil 

Livsstil B (ett modernt företag, hög status) och C (ett modernt företag, låg 
status) följer samma mönster, men där finns också olikheter (se figur 3). 
Skillnaderna finns i svaren enig och mycket enig. I livsstil C finns det en som 
har svarat att hon/han är mycket enig med påståendet att man bör tala något 
av de nordiska språken nordbor emellan. I livsstil B fattas svaren helt, och 
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också i andra livsstilar. Livsstil B och livsstil C hör till samma moderna 
företagskultur. I livsstil D (ett traditionellt företag, låg status) finns det ingen 
som har svarat varken oenig eller enig. Det finns dock tre personer som har 
svarat enig med påståendet att man bör tala nordiska språk nordbor emellan. 
I livsstil A (ett traditionellt företag, hög status) finns de flesta som har svarat 
mycket oenig med påståendet, nästan hälften av hela gruppen, fem personer. 
I livsstil A finns det också mest osäkra svar (varken oenig eller enig).  
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Figur 3. Nordiska språk i nordiska sammanhang; livsstil 
 

Medelvärdena visar likadana tendenser, och det finns inte stora skillnader 
mellan livsstilarna. Livsstilarna A och B har det lägsta medelvärdet 2,25, och 
livsstil B har också minst standardavvikelse (1,055) vilket innebär att de är 
mest eniga med svaren inom gruppen. Livsstilarna A och B är därmed mest 
av den åsikten att man inte behöver använda nordiska språk i nordiska 
sammanhang. Minst positiv till frågan är livsstil C, medelvärde är 2,33 och 
livsstil D har medelvärde 2,27 men skillnaderna är inte stora jämfört med 
andra livsstilar. 

Informanterna från olika livsstilar motiverar sina svar väldigt annorlunda. 
Enligt en man i livsstil A ska man tala finska i nordiska sammanhang. Andra 
alternativ är att man talar engelska, och först om det inte går, talar man 
svenska. Det som möjligen ligger bakom hans kommentar är att enligt 
honom kan nordbor lika väl lära sig finska och på det sättet kommunicera 
med finskspråkiga. En annan man i samma livsstil säger att han är enig med 
påståendet att kommunikationen bör ske på något av de nordiska språken 
men att det beror på situationen vilket språk man vill tala. Han kommenterar 
också att det enda språket som finländarna kan tala från listan är svenska och 
att de inte kan tala något av de övriga skandinaviska språken. En kvinna i 
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livsstil C har reagerat på ordet bör i påståendet och säger att man inte bör 
tala något av de nordiska språken och hon ger svarsalternativet tre, varken 
oenig eller enig. 

”Det är helt i sin ordning och bara till en fördel att den 
internordiska kommunikationen sker på engelska” 
Informanterna förhåller sig positiva till att kommunikationen mellan nordbor 
sker på engelska. Medelvärdet i svaren är 3,63.3 De flesta informanterna har 
svarat att de är eniga (enig och mycket enig) med påståendet (se tabell 2). 17 
personer har svarat enig med och 11 mycket enig. Det som är intressant är att 
många (12 av 48) har svarat varken oenig eller enig. Det finns åtta personer 
som har svarat oenig. Enligt dem är det alltså inte helt i sin ordning att 
använda engelska i nordiska sammanhang.  

Tabell 2. Svar på frågan ”Hur enig är du om 
följande påstående: Det är helt i sin ordning och 
bara till en fördel att den internordiska kommuni-
kationen sker på engelska.” 

  Frekvens 

Mycket oenig 1 

Oenig 7 

Varken oenig eller enig 12 

Enig 17 

Mycket enig 11 

Totalt 48 

Kön 

Enligt variabeln kön visar det sig att kvinnor och män har samma 
medelvärde 2,63. Medelvärdet är lite över medeltalet i femstegsskalan. Det 
är fem män som har svarat att de är oeniga eller mycket oeniga med svaret. 

Utbildning 

De som inte har någon utbildning efter grundskolan har svarat enig och 
mycket enig med frågan (se figur 4), och därmed förhåller de sig positiva till 
att använda engelska i nordiska sammanhang. Medelvärdet i den gruppen är 
också högst, 4,43. Också de som har studerat 1–3 år har ett högt medelvärde 
3,65. De har att det är helt i sin ordning att man talar engelska i nordiska 
sammanhang. Det finns dock nio personer som har svarat varken enig eller 

                          
3 Ett högt värde betyder en mera positiv värdering i Likertskalan (1–5) (Garret m.fl. 
2003:40). 
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oenig. Enligt figur 4 är det nästan lika många som är osäkra och som 
förhåller sig positivt till påståendet. I gruppen 4–6 års studier har majoriteten 
svarat mycket enig eller enig med påståendet. Enligt dem är det helt i sin 
ordning att tala engelska i nordiska sammanhang. Medelvärdet i gruppen är 
nästan det samma som bland dem som har studerat 1–3 år, 3,67. De som har 
studerat över 6 år har svarat annorlunda än de andra grupperna. Där har 
majoriteten svarat att de är oeniga med påståendet: enligt dem är det inte helt 
i sin ordning att tala engelska i nordiska sammanhang. Medelvärdet är också 
lägst i den gruppen, 2,89. 
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Figur 4. Engelska i nordiska sammanhang; utbildning 

Livsstil 

Man kan se en svag tendens att livsstil C och D följer samma mönster. I 
livsstil C är det dock fler som har varit osäkra med påståendet och svarat 
varken oenig eller enig (figur 5). Livsstil C och D hör till samma statusgrupp 
eftersom båda livsstilarna presenterar lågstatusarbetare. Medelvärdet bland 
informanter som representerar livsstil C är 3,84 och bland informanter som 
representerar livsstil D är medelvärdet 2,67. Livsstil B (ett modernt företag, 
hög status) avviker från andra livsstilar. Tio av tolv informanter har svarat 
enig eller mycket enig till påståendet. Medelvärdet i svaren är högt, 4. Enligt 
livsstil B är det helt i sin ordning att kommunikationen i ett nordiskt 
sammanhang ska ske på engelska.  

I figur 5 ser vi att det finns fler i livsstil A som har svarat att de är oeniga 
(oenig eller mycket oenig) än eniga (enig eller mycket enig) med påståendet 
att man skall tala engelska i nordiska sammanhang. Medelvärdet i den 
livsstilen är lägst, 3, vilket visar att livsstil A är minst av den åsikten att man 
borde tala engelska i nordiska sammanhang. 
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En informant som representerar livsstil A kommenterar frågan angående 
om man skall använda engelska i kommunikationen mellan nordbor med att 
säga att ”det beror helt på en människa och vilka språk hon eller han kan”. 
Han fortsätter och säger att ”… det viktigaste är att man hittar en gemensam 
kommunikationskanal, om man sedan, perkele, använder teckenspråk eller 
esperanto eller något annat språk. Det spelar ingen roll”. För honom är det 
alltså viktigt att man kan kommunicera och att man förstår varandra obero-
ende av vilket språk som används. För att förstärka sitt uttryck använder han 
svordomen perkele. En kvinna i livsstil C svarar kort ”sorry, men fem” till 
frågan om att är det helt i sin ordning att använda engelskan i nordiska 
sammanhang. Intressant nog använder hon dessutom ett engelskt ord i sitt 
svar. Hon är för användningen av engelska i nordiska sammanhang och 
anser inte att man skall tala något av de nordiska språken nordbor emellan.  

För finländare är det lättare att tala engelska än svenska i nordiska 
sammanhang. Många informanter kommenterade att de tycker att skol-
svenskan inte räcker till i Sverige. Andra orsaker kan också vara att svenskan 
man hör i skolan oftast är finlandssvenska som skiljer sig uttalsmässigt från 
det språk som talas i Sverige. Å andra sidan om man kan svenska eller är 
intresserad av svenskan talar man gärna svenska. Några informanter sade att 
vissa svenskar har hört att finländare hellre talar engelska än svenska och då 
blir kommunikationsspråket engelska. Då är det svårt att byta språk från 
engelska till svenska. 

Resultatet visar att enligt informanterna behöver nordbor inte tala norska, 
danska eller svenska sinsemellan, utan man kan tala engelska. Några 
informanter anser dock att man också kan tala något av de nordiska språken 
men sådana åsikter är i minoritet. En informant kommenterar frågan och 
berättar att det är ”fantastiskt” att det finns ett gemensamt språk som nordbor 
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kan använda och hon hänvisar till ”skandinaviska”. Hon är själv tvåspråkig 
och jobbar på ett modernt företag i en hög position (livsstil B). Frågan som 
handlar om att tala engelska nordbor emellan säger hon att det är helt galet 
att alla andra nordbor måste byta språk för finländarnas skull. Hon fortsätter 
med att säga att eftersom finländarna inte kan tala svenska kunde det vara en 
liten morot för finländarna att lära sig svenska. Men när hon ger svaret till 
påståendet Det är helt i sin ordning att den internordiska kommunikationen 
sker på engelska är hon ändå enig med påståendet efter att hon märkt att 
frågan inte gäller Skandinavien utan hela Norden. Hon gör en klar skillnad 
mellan Skandinavien och Norden. I Norden är det ”helt i sin ordning” att tala 
engelska.  

Sammanfattning 
Män har över lag starkare åsikter än kvinnor, som är mera osäkra och ger 
försiktigare svar. Både män och kvinnor är i alla fall av den åsikten att man 
talar hellre engelska än något av de nordiska språken i Norden. Det är dock 
intressant att det finns fler män än kvinnor som är emot att tala engelska i 
Norden.  

Utbildningsvariabeln visar att de som har 1−3 års studier är mest negativa 
att tala nordiska språk i nordiska sammanhang. De som har över 6 års studier 
är mest av den åsikten att det inte är helt i sin ordning att tala engelska i 
Norden. Undersökningen som jag redogör för här visar likadana resultat som 
attitydundersökningen som jag gjorde år 2006, nämligen att de som har 
kortare utbildning har en mera positiv attityd till engelskan (Tamminen-Parre 
& Kristiansen 2006). 

Det finns skillnader mellan hur informanter som representerar olika livs-
stilar förhåller sig till olika språk. Livsstil A, som representerar traditionella 
företag och hög status, är mest emot att använda engelska i nordiska 
sammanhang. Det här kan också sägas att livsstil A är mest för att använda 
något av de nordiska språken i kontakter mellan nordbor. Livsstil B förhåller 
sig mest negativt till att använda nordiska språk som kommunikationsspråk 
nordbor emellan. Enligt dem är det helt i sin ordning att man talar engelska i 
Norden. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den som förhåller sig positivt till att 
använda svenska mellan nordbor är en person som har hög status på före-
taget, har en hög utbildning och som representerar livsstil A. De som där-
emot förhåller sig mest positiva till att använda engelska i nordiska samman-
hang är personer som jobbar på ett modernt, serviceinriktat företag och som 
representerar livsstilarna B och C. Personer som har lägre utbildning 
förhåller sig mera positiva till att använda engelska mellan nordbor och mera 
negativa till att man skall använda svenska mellan nordbor. 
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Inte utan konsonantlängd 
Svenskt uttal i ett andraspråksperspektiv  

Bosse Thorén 

Inledning 
De flesta av oss har kunnat konstatera att vuxna som lär sig ett andraspråk – 
t.ex. svenska – får en brytning som dröjer sig kvar även om inläraren vistas i 
andraspråksmiljön i decennier. Denna brytning kan vara knappt märkbar, 
störande eller göra talet obegripligt. Detta bidrag tar enbart upp avvikelser i 
uttalet. 

Många som lär sig svenska som andraspråk gör det som barn i delvis 
svenskspråkig miljö (förskola, skola). Dessa barn får ofta ett svenskt uttal 
som ej går att skilja från en infödds, men många är också vuxna och lär sig 
svenska genom undervisning, och det kvarstående resultatet i form av närhet 
till en infödd uttalsnorm är negativt korrelerad till den ålder då inlärningen 
påbörjades (Flege m.fl. 1995, Piske m.fl. 2001, och Abrahamsson & Hylten-
stam 2006). Det bör också påpekas att det finns exempel (se t.ex. Markham 
1997) som visar att vuxna andraspråksinlärare kan uppnå infödd uttalsnivå 
på målspråket. Inom vuxenundervisningen i svenska som andraspråk måste 
man bestämma sig för om det enda acceptabla undervisningsmålet för uttalet 
är ”infödd nivå” eller om man kan acceptera kvarstående drag av moders-
målets fonologi. Väljer man det första alternativet riskerar man – både lärare 
och inlärare – att uppleva ett misslyckande i de många fall då slutresultatet 
inte blir likt en förstaspråkstalares uttal. Om man däremot väljer det andra 
alternativet – att acceptera vissa avvikelser från målspråksnormen – ställs 
man inför en mängd val vad gäller prioritering bland en stor mängd uttals-
mål; är allt lika viktigt för att göra sig förstådd utan störning, eller finns det 
mer eller mindre viktiga uttalsmål? 

Bland lärare och läromedelsförfattare har en samsyn börjat växa fram 
angående prosodins stora betydelse för hur funktionellt ett svenskt andra-
språksuttal blir. Många har blivit medvetna om att t.ex. betoning av fel 
stavelse i ord, ger den infödde svensken stora svårigheter att förstå talet. 
Detta framgår tydligt av ramsor som mulett kulett illá vulett idé dödass 
vilórum, som är ett försök att grafiskt illustrera en konsekvent felbetoning av 
orden i ramsan mulet kulet illa vulet i de dödas vilorum, samt av en studie av 
Bannert (1987). För engelska finns liknande resultat (Hahn 2004, Field 
2005). Vad är då betoning i svenska rent akustiskt? Den upplevda promi-
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nensen hos de stavelser vi kallar betonade har ett antal s.k. fonetiska korrelat, 
dvs. de akustiska egenskaper vi lyssnar efter för att uppfatta fonologiska 
kategorier. Ett av de viktigaste korrelaten till svenskans betoning har visat 
sig vara durationen, dvs. att en betonad stavelse har längre varaktighet än en 
obetonad, om taltempo och andra temporala faktorer är lika. Förutom dura-
tionsskillnaden finner man att betonade stavelser ofta åtföljs av en tonal 
förändring – tonfall eller stigning – och extremare artikulation av vokaler 
(Fant & Kruckenberg 1994). Att den betonade stavelsen skulle ha högre 
intensitet trodde man förr, men undersökningar visar att intensiteten inte kor-
relerar med betoning särskilt väl (Fant & Kruckenberg 1994). Liknande fynd 
för engelska gjorde Fry (1955). Detta bidrag relaterar ett par av svenskans 
fonologiska kontraster och deras akustiska realiseringar till en beprövad 
strategi för uttalsundervisning inom svenska som andraspråk. 

”Lång och kort vokal” ur ett undervisningsperspektiv 
I svenskan finns ett fenomen kallat komplementär längd, som innebär att en 
betonad stavelse kan förlängas på i princip två sätt: antingen förlängs stav-
elsens vokal som i vila, eller så förlängs stavelsens konsonant, som i villa. 
Den komplementära längden brukar också uttryckas så att lång vokal i 
betonad stavelse följs av kort konsonant /VC/ och kort vokal i betonad 
stavelser följs av lång konsonant /VC/. Att detta mönster är en realitet i 
central standardsvenska framgår bl.a. tydligt av Elerts (1964) stora under-
sökning. Om man betraktar skillnaden mellan vila och villa som enbart en 
fråga om vokallängd, går man miste om möjligheten att ge robusta regler för 
stavelseförlängning i ord med ”kort vokal”, och därmed kan andraspråks-
inlärarna gå miste om ett verktyg att förlänga ca hälften av alla de betonade 
stavelser som borde förlängas. Svenskans fonologiska längd och dess 
koppling till betoning utreds och illustreras väl av Aurén (1869) och Eliasson 
(1985). 

I detta konferensbidrag diskuteras hur durationen hos den postvokaliska 
konsonanten kan utnyttjas som undervisningsgrepp, vilken perceptuell roll 
den har, samt hur robust det komplementära mönstret är hos infödda talare 
av svenska. 

I lekmannakretsar berörs i allmänhet endast vokallängden då man talar 
om uttalsskillnaden mellan t.ex. mata och matta. Vidare är man i regel med-
veten om den spektrala (klangfärgs-) skillnaden mellan lång och kort vokal-
allofon. Postvokalisk konsonantlängd är främmande för dem som inte fått 
utbildning om detta eller på annat sätt blivit uppmärksammad på den. Min 
egen erfarenhet är att infödda svenskar uppfattar en avvikelse när andra-
språkstalare inte förlänger konsonant efter kort betonad vokal, men kan inte 
sätta fingret på vad det är. Då jag spelat upp andraspråkstalare med kort-
stavigt uttal före och efter digitalt korrigerade längder, slås många av den 
förbättring de upplever efter durationsökning. I en undersökning (Thorén 
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2001) gjordes digitala durationsökningar av fonologiskt långa vokal- och 
konsonantljud hos en inspelad polsk talare som inte gjorde hörbara förläng-
ningar av betonade stavelser. Infödda svenska lyssnare uppskattade i de 
flesta fall dessa förlängningar som en förbättring av uttalet, och intrycket av 
förbättring gällde konsonantlängd i lika hög grad som vokallängd. Figur 1 
illustrerar hur fonologisk längd tilldelas enligt det aktuella sättet att betrakta. 
 

 
Figur 1. Tilldelning av betoningsgenererad fonologisk längd 
 

En beskrivning av ett språks uttal innehåller med nödvändighet en mängd 
fonologi, men i en undervisningssituation är man troligen betjänt av en 
alternativ syn på redundans. En egenskap som är fonologiskt förutsägbar 
utifrån en annan egenskap – som t.ex. konsonantlängd utifrån vokallängd – 
kan inte förväntas följa samma automatik hos en andraspråksinlärare som 
hos en infödd talare av svenska. Alla egenskaper som förekommer i mål-
språket – och som betraktas som viktiga att behärska – behöver troligen inte 
undervisas, då t.ex. vissa vokal- och konsonantljud förekommer i nästan alla 
språk, men svenskans kombination av rörlig betoning och två alternativa 
längdmönster kan inte förväntas bli tillägnad utan ingående undervisning.  
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Den bärande idén i den aktuella undervisningsstrategin är att en satsning 
på vokal- och konsonantlängd med samma prioritet skulle gynna realiser-
andet av både betonings- och kvantitetskontrasterna. Något som skulle 
kunna kallas motsatsen till den här presenterade strategin är att för beton-
ingens del satsa på den tonala förändringen, och för kvantitetens del satsa på 
kvalitetsskillnader mellan lång och kort vokalallofon och möjligen på vokal-
ljudens duration. Det skulle vara att för två fonologiska kontraster ta fasta på 
den näst pålitligaste akustiska signalen för båda, när det i själva verket är en 
och samma akustiska egenskap – durationen – som är det mest pålitliga 
akustiska korrelatet till båda. Synsättet har konsekvenser för både lärarnas 
och inlärarnas arbetsbörda och möjligheter att nå högt ställda mål.  

Forskning kring konsonantlängdens roll för prosodisk 
kategorisering 
Det första av mig kända försöket som gjordes för att utröna durationens roll 
för perception av kvantitetskategorier utfördes av Hadding-Koch & 
Abramson (1964). Med hjälp av att klippa och skarva magnetband för-
kortade de vokaldurationer i ett antal ord för att utröna om ren durations-
minskning hos vokalen kunde få infödda lyssnare att uppfatta icke ursprung-
lig kvantitetskategori. Så kunde t.ex. stöta uppfattas som stötta då /ö/-
fonemet förkortades. På samma sätt kunde ett ursprungligt vägen uppfattas 
som väggen, då /ä/-fonemet förkortades. Vid försök med ful–full uppnåddes 
ingen ändring i lyssnarnas kategorisering. Detta tillskrevs den större 
spektrala skillnaden mellan lång och kort allofon av /u/-fonemet. Genom att 
ändra durationen hos det postvokaliska /t/ i stöta–stötta testades konsonant-
durationens inverkan på kvantitetskategoriseringen, men denna åtgärd 
ändrade inte lyssnarnas kategorisering. 

Behne m.fl. (1998) gjorde liknande försök men med digital manipulering 
av duration. Ändring av enbart konsonantduration kunde inte heller här få 
lyssnarna att ändra sin kategorisering. En rimlig slutsats av dessa försök är 
att vokalens duration är den primära akustiska signalen för kvantitetskate-
gorisering i svenska. Ett försök av Traunmüller & Bigestans (1988) visade 
att vokaldurationen i relation till hela yttrandets duration var det värde som 
korrelerade bäst med lyssnarnas kategorisering. 

I ett antal experiment har jag undersökt den postvokaliska konsonantens 
roll för att signalera både svenskans kvantitetsdistinktion (vila–villa) och 
ordbetoningsdistinktionen (racket–raket). Några centrala fynd sammanfattas 
nedan. 

I ett försök (Thorén 2005) förändrades durationen i fyra testord ord i två 
serier. Orden skuta–skutta och mäta–mätta fick sina vokaldurationer (endast 
första vokalen) förändrade stegvis för att få en varaktighet som stämde över-
ens med vokallängden i icke-ursprunglig kvantitetskategori, dvs. det andra 
ordet i det minimala paret. Ena serien fick endast vokaldurationen förändrad, 
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medan den andra serien fick både vokal- och konsonantduration ändrade, för 
att temporalt efterlikna icke-ursprunglig kvantitetskategori. 30 infödda 
svenska lyssnare bedömde vilken kvantitetskategori de tyckte sig höra hos 
vart och ett av stimuli. Resultatet visar att den postvokaliska konsonantens 
duration har en effekt på lyssnarnas kategorisering för de stimuli som hade 
vokaldurationer i gränslandet mellan /V/ och /V/. Av t.ex. Behne m.fl. 
(1998:2294) har föreslagits att den komplementära konsonantlängden är 
”temporal artifacts of the preceding vowel quantity”, vilket kan tolkas som 
att konsonantdurationens roll är att endast ge den aktuella stavelsen rätt total-
duration, så att den inte blir överlång *(VC) eller kort *(VC). Av Thorén 
(2005) framgår att durationen hos den postvokaliska konsonanten är en av 
alla de ledtrådar som lyssnaren använder sig av för att avgöra kvantitetskate-
gori. 

I en annan studie (Thorén 2006) studerades inspelningar från ca 30 andra-
språkstalare av svenska, samt 10 infödda svenska talare. De läste orden: 
gratis–matta, mäta–etta, vila–sillen, således parvis samma VC-sekvens i 
betonad stavelse, men med motsatt kvantitetskategori. Äkta minimala par 
undveks för att talarna inte skulle bli nervösa av att känna igen en bekant 
svårighet. Orden uttalades i bärfrasen Det var … jag menade. Talarna hade 
18 olika förstaspråk, varav 6 hade någon typ av fonologisk kvantitetskon-
trast. 10 infödda svenska lyssnare bedömde vilket av två möjliga ord de 
hörde, utan att veta vilket som var det avsedda ordet. Det fanns även ett 
svarsalternativ om lyssnaren inte kunde avgöra kategori. Durationer hos bär-
fras, ord, vokal och konsonant mättes och olika relativa mått beräknades. 
Resultatet kan sammanfattas så, att de realiseringar som av samtliga 10 
infödda svenska lyssnare uppfattades som ”avsedd kvantitetskategori”, alltid 
hade durationer som överensstämde med det infödda svenska mönstret hos 
10 svenska kontrolltalare. Detta gäller även durationen hos den postvokal-
iska konsonanten. Resultatet kan inte tolkas så att durationen hos den 
postvokaliska konsonanten är en primär ledtråd för kvantitetskategorisering, 
men det kan tolkas så att de inlärarna som lyckats förmedla en otvetydig 
kvantitetskategori har lärt sig svenskans temporala mönster som en helhet. 

En tredje studie (Thorén 2007:100 ff.) innehåller inspelningar från ca 20 
andraspråkstalare av svenska, samt 10 infödda svenska talare. De läste 8 ord 
som vart och ett har en motsvarighet med betoning på annan stavelse: 
banan, filen, greven, japan, kallas, kanon, person och racket. Orden 
uttalades i samma bärfras som i föregående studie. 10 infödda svenska 
lyssnare avgjorde vilket av två möjliga ord de uppfattade, utan att veta vilket 
ord som var det avsedda, eller svarade att de inte kunde avgöra kategori. 
Eftersom man kan räkna med en stor variation i realiserandet av orden – 
talarna var på en mängd olika inlärningsnivåer och hade 15 olika förstaspråk 
– skulle försöket kunna visa om det går att realisera svenskans betonings-
kategorier otvetydigt, utan att följa det typiskt infödda svenska sättet att 
kombinera duration, spektrum och ton. Testorden hade fokusposition i bär-



Bosse Thorén: Inte utan konsonantlängd 343 

frasen. Eftersom en postvokalisk konsonant kan tillhöra antingen samma 
stavelse som vokalen eller en följande stavelse beroende på kvantitetskate-
gori, måste en sekvens definieras för att en konsekvent mätning ska kunna 
ske. En fonologiskt lång postvokalisk konsonant kan definieras så att dess 
första del hör till första stavelsen och dess andra del hör till följande stavelse, 
enligt principen för geminering. En sådan definition skulle vara mycket svår 
att omsätta i praktiska mätningar; var ska man dra stavelsegränsen inne i ett 
segment? I enlighet med Fant & Kruckenberg (1989) valdes VC-sekvensen, 
varvid hela konsonantdurationen ansågs höra till samma stavelse som före-
gående vokal. Detta är inget försök att omdefiniera stavelsebegreppet, utan 
endast till för att mätningen med säkerhet skulle inkludera durationen hos det 
fonologiskt långa segmentet. I försöket testades om den ”förlängningsbara” 
VC-sekvensen i respektive betonad stavelse, hade större duration i för-
hållande till motsvarande ljudsekvens i den obetonade stavelsen i samma 
ord. Resultatet visar att det finns ganska stark korrelation mellan kvoten 
”duration hos betonad VC-sekvens”/ ”duration hos obetonad VC-sekvens”, 
och antal svenska lyssnare som tyckte sig höra avsett ord. Det var dock en 
viss överlappning mellan värdena för nämnda kvot, mellan trokéiska (två-
staviga med betoning på första stavelsen, t.ex. racket) och jambiska ord 
(tvåstaviga med betoning på andra stavelsen, t.ex. raket), vilket kan 
förklaras av faktorer som segmentens inherenta längd, och final förlängning. 
Kvoten mellan vokal i betonad stavelse och vokal i obetonad stavelse visade 
sig vara starkare korrelerad med de infödda lyssnarnas kategorisering. 
Språkljud förlängs ofta före en paus, och många av talarna, även de infödda 
svenska, gjorde ibland en liten paus efter testordet, innan de fortsatte att 
uttala bärfrasen. Detta innebär att andra faktorer än betoningen påverkar VC-
sekvensens duration. Resultatet av detta försök säger inget specifikt om 
konsonantdurationens roll, men överensstämmer med Fant & Kruckenbergs 
(1994) slutsats att duration är ett primärt akustiskt korrelat till betoning i 
svenska. Med få undantag följde alla otvetydiga andraspråksproduktioner det 
infödda svenska temporala mönstret med komplementär vokal- och kon-
sonantlängd. I det aktuella försöket testades inte ordens kvantitetskategori, så 
det var i några fall möjligt för andraspråkstalarna att förlänga ”fel ljud” i 
VC-sekvensen utan att det påverkade lyssnarnas bedömning av betonings-
mönstret. 

Det fjärde och sista experimentet som redovisas här utgår från den typiska 
temporala strukturen i en svensk betonad stavelse, /VC/ respektive /VC/. I 
försöket antogs att svenska talare skulle ge postvokalisk konsonant större 
relativ duration vid uttal av engelska och tyska ord som upplevdes ha kort 
vokal, jämfört med infödda talare av engelska och tyska. Både engelska och 
tyska har en motsvarighet till den svenska kvantitetsdistinktionen, men 
saknar i de flesta varieteter den komplementära konsonantlängden. Observa-
tioner av svenskars sätt att tillämpa komplementär konsonantlängd i 
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engelska och tyska har gjorts av Lindblom m.fl. (1981:3) och Engstrand 
(2007:77), men dessa uppgifter är av anekdotisk art.  

I det aktuella försöket (Thorén 2007) fick 22 infödda svenskar i en bärfras 
uttala de engelska orden chicken och woman, och 18 infödda svenskar 
uttalade de tyska orden Mutter och kommen. Testorden antogs på intuitiva 
grunder uppfattas av svenskar som ord med kort vokal, vilket stöddes av hur 
samma svenska talare realiserade svenska ord med samma VC-sekvenser. 10 
infödda talare av vardera engelska (brittisk, amerikansk, kanadensisk och 
australisk varietet) och tyska (Tyskland utom Bayern1) spelades in som 
kontrollgrupp. I orden chicken och Mutter, som innehåller klusil skilde sig 
svenskarna tydligt från de infödda talarna av engelska och tyska, genom att 
ge /k/ och /t/ signifikant större relativ duration än hos förstaspråkstalarna. 
Mätningen skedde i den tysta tillstängda fasen (ocklusionsfasen) som föregår 
/k/- och /t/-explosionen. För de båda orden som innehåller ett postvokaliskt 
/m/ var bilden mindre tydlig, nära en signifikant skillnad mellan första- och 
andraspråkstalare i kommen, men helt osignifikant för woman. Sammantaget 
var skillnaden i duration mellan svenska talares konsonanter och infödda 
tyska och engelska talares konsonanter signifikant.  

Slutdiskussion 
De resultat som redovisats tyder på att konsonantdurationens betydelse för 
perception av betonings- och kvantitetskategorierna var för sig är måttlig. 
Däremot visar de undersökningar (Thorén 2006 och 2007) som innehåller 
stor variation av andraspråkstalares realisering av svenskans betonings- och 
kvantitetskategorier, att alla realiseringar som var otvetydiga, följer det 
komplementära mönstret /VC/–/VC/. Det fanns visserligen exempel på 
otvetydig betoningssignalering med otydlig kvantitetskategori, t.ex. lång 
vokal i stället för lång konsonant, men betoningen signalerades ändå med 
durationsökning i den aktuella VC-sekvensen. Vidare visar Thorén (2007) 
att det komplementära mönstret hos den infödde talaren av svenska är så 
starkt att det går igen i svenskars engelska och tyska uttal.  

Den pedagogiska vinsten med konsonantlängden är således inte tydlig om 
man ser på dess perceptuella betydelse för betonings- och kvantitetskon-
trasterna var för sig, men om man ser till möjligheten att ge en robust 
signalering av dessa båda fonologiska kontraster med ett och samma medel, 
dvs. ”längd”, bör de pedagogiska fördelarna bli tydligare. Man kan också 
uttrycka det så här: Om nu betonade stavelser måste förlängas för att de ska 
uppfattas som betonade, varför inte förlänga dem på ett sådant sätt att även 
kvantitetskategorin tydliggörs? En enkel pedagogisk beskrivning av 

                          
1 Tyskan som talas i vissa delar av Bayern har enligt Bannert (1976) ett komple-
mentärt mönster för vokal- och konsonantlängd, liknande det svenska. 



Bosse Thorén: Inte utan konsonantlängd 345 

svenskans temporala prosodiska system kräver att konsonantlängden finns 
med, då man annars inte har någon bra regel som ger rätt längd åt de 
betonade stavelserna i ord som matta, tabletter, kom, hand, kurs med flera. 
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Klistermärken som politisk kommunikation 

Orla Vigsø 

Gatusmart kommunikation 
De finns i de flesta offentliga rum, eller åtminstone finns det spår av dem: 
klistermärken som bär någon form av politiskt budskap. De slåss om 
utrymmet med märken som talar om vem som spelar på vilken klubb och 
när, men även med märken där det inte går att genomskåda vad som är 
budskapet. Trots att mediet är så utbrett, det finns åtminstone i alla länder jag 
har besökt, har det nästan inte gjorts någon forskning på det. De, åtminstone 
ursprungligen, amerikanska bumper stickers (se t.ex. Bloch 2000, Brown 
2007) har varit föremål för några studier, men i Norden har det, vad jag har 
kunnat se, inte skrivits något om politiska klistermärken. Ett undantag är 
Järlehed (2008) som tar upp klistermärken som medium för de baskiska 
rörelserna (tillsammans med affischer och muralmålningar). Jag kommer i 
denna studie ta upp märken som har samlats eller dokumenterats i Sverige 
2008, och jag kommer att koncentrera mig på märken från extrema politiska 
grupper. Orsaken är att dessa visar upp några intressanta drag som skiljer 
dem från andra, mer traditionella typer av politisk kommunikation. Jag 
kommer att visa dessa drag och diskutera hur de hänger ihop med mediets 
karakteristika och sändarens marginaliserade position. På grund av det 
begränsade utrymmet kommer jag endast att behandla tre exempel från en 
högerradikal grupp och ett exempel från en vänsterradikal grupp, men 
hoppas vid ett senare tillfälle få möjlighet att få gå på djupet med denna 
kommunikation. 

Klistermärkets historia 
Att få en överblick över klistermärkets historiska utveckling är inte lätt. Vad 
jag har kunnat finna är bitar till en historia, ofta på de kommersiella produ-
centernas hemsidor. Följande får därför betraktas endast som en skiss. 

Att producera papper med en självhäftande baksida blev tekniskt möjligt 
redan på 1930-talet, men det var först på allvar på 1960-talet som produk-
tionen tog fart. En väsentlig faktor var förmodligen framväxten av self 
service, egenbetjäning i supermarknader, där varje vara skulle märkas med 
sitt pris – och eventuellt med särskilda extraprismärken. Samtidig såg kom-
mersiella producenter ett marknadsvärde i att producera klistermärken med 
namn och logotyp som användarna (och kanske inte minst deras barn) kunde 
sprida genom att sätta dem på bilar och cyklar med mera. På så sätt fick man 
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en ökat synlighet i det offentliga (och privata) rummet, som kunde stärka 
varumärkets image. 

Grunden för klistermärkets framväxt och ökade användning finns entydigt 
i den tekniska utvecklingen. Utvecklingen har inte bara sedan 1960-talet 
gjort det möjligt att producera mer avancerade märken, utan den har framför 
allt gjort produktionen mycket billigare. Därför ökade mängden klister-
märken under 70-talet, och nya typer av märken kom till: dels ”skojiga” 
märken, med roliga figurer och slogans, dels märken som markerade 
politiska ståndpunkter. 

Det har inte varit möjligt att belägga vilket märke som var det första polit-
iska klistermärket, men som jag själv minns det från Danmark var ett av de 
första märken som fick stor utbredning Atomkraft – Nej tack! med den 
leende solen i mitten. Märket såldes, det var alltså inte gratis, och intäkterna 
gick bl.a. till att finansiera kampen mot kärnkraften. Samtidig fick man som 
medborgare en möjlighet att öppet visa sitt ställningstagande – på cykeln, 
bilen, skolböckerna, almanackan och alla andra någorlunda plana ytor på 
personliga objekt. Det fanns även de som använde märket som kommunika-
tion i det offentliga rummet, men klistret var av en sådan typ att det inte var 
något problem för motståndarna att plocka bort märket. 

Det som har hänt sedan dess, är att trycktekniken ständigt har förbättrats 
och blivit billigare, så det är möjligt att trycka klistermärken med olika textur 
samt med vilka färger och i vilka former som helst. Samtidig har klistret 
utvecklats, så att det i dag är stort sett omöjligt att plocka bort klistermärken 
utan att de går sönder. Det har även blivit möjligt att själv trycka upp klister-
märken på sin skrivare, genom att ladda ner mallar från organisationernas 
hemsidor. På så sätt har distributionen blivit i princip obegränsad. 

Klistermärkets medialitet 
För att kunna analysera sambandet mellan klistermärkets karakteristika, dess 
retorik och funktioner, är det nödvändigt att fundera något över vilken betyd-
else det materiella har. Själva mediets väsen (dess sätt att vara medium på) 
konfigureras i ett samspel mellan en rad materiella begränsningar och 
möjligheter, och övriga medier som det fungerar jämsides med (Brügger 
2002:47). Detta utgör mediets medialitet, och ett sätt att beskriva det på är 
genom att se på två kategorier: variabler och områden (se tabell 1). 

Utrymmet i denna artikel ger inte möjlighet att i detalj gå in på alla 
aspekter, men sammanfattande för klistermärket är att vi har att göra med ett 
medium, som numera är lättillgängligt och hanterbart. Dess distributions- 
och produktionsformer gör det till ett synnerligen flexibelt medium, som inte 
är bundet av rummets begränsningar. Om man jämför med t.ex. affischen, är 
klistermärket ett snabbare medium, bl.a. därför att produktionen är mycket 
enklare (särskilt om man själv skriver ut märket hemma). Det är billigare och 
det lilla formatet gör det lättare att (olagligt) placera i det offentliga rummet. 
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Tabell 1. Medialitetens två kategorier 

Variabler Områden 

– material – produktion 
– rum – distribution 
– tid – konsumtion 
– rörelse 
– tillgänglighet 
– hanterbarhet 
– symboliskt format 
– föränderlighet 

Affischer kräver ett utrymme i åtminstone A4-format, medan klistermärket, 
så att säga, skapar sitt eget utrymme genom att kunna appliceras på alla typer 
av ytor, även andra parters affischer och märken. 

Vad gäller konsumtionen skiljer klistermärket sig från de traditionella 
massmedierna genom att, med sitt lilla format, inte kunna läsas av mer än 
några få personer samtidigt. Å andra sidan sprids märket snarare genom 
mängden än genom det enstaka märkets genomslag. Det är ett snabbt 
föränderligt medium som är närvarande i det offentliga rummet och tränger 
sig på oss som läsare, när vi väntar på bussen eller tåget, vid övergångsstället 
osv. Det symboliska formatet kan beskrivas som invasivt, och mängden och 
närvaron ger det en kraft som få andra medier har. Samtidigt är mediet så 
pass ungt att man fortfarande kan tillskriva det ett visst nyhetsvärde. Det har 
inte belastats av institutionella aktörers decennielånga användning. Även 
själva distributionsformen spelar en stor roll för mediets symboliska ladd-
ning, och detta är ett medium som är helt beroende av aktivister för att kunna 
få någon spridning. 

Man kan också diskutera om inte det materiella faktum att märken 
numera är svårborttagliga spelar en viktig roll på det symboliska planet. 
Klistret som används gör att det krävs i det närmaste professionella metoder 
för att helt få bort märket; i motsatt fall finns det alltid kvar något spår. Ett 
sådant spår kan vara en lika effektiv kommunikation. Budskapet är inte bara 
igenkännbart för läsaren, utan det blir också tydligt att man befinner sig i 
strid mot andra grupperingar. Det halvt nedrivna märket blir på så sätt spår 
inte bara av sändarens aktivitet, utan även av en pågående (ideologisk) kamp 
i det offentliga rummet. 

På det institutionella planet gör distributionsformen att klistermärket är 
oberoende av de olika gatekeepers som finns i de flesta andra medier. Det 
kan vara redaktörer, som kan vägra ta in annonser, eller tryckerier som kan 
vägra trycka material man uppfattar som stötande. På så sätt är klistermärket 
ett i högsta grad radikalt demokratiskt medium. 
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Klistermärkets retoriska situation 
Beskrivningen ovan av klistermärkets medialitet har även berört den 
retoriska situationen, dvs. den konstellation av sändare, mottagare, syfte och 
kontext som gäller vid kommunikationen. Men vad som är kännetecknande 
för just klistermärket blir tydligast om man jämför med the bumper sticker, 
ett budskap på bilens kofångare. 

Linda-Renée Bloch (2000) tar i en artikel upp användningen av bumper 
stickers i Israel. Hon diskuterar här dess roll utifrån bl.a. Habermas och hans 
idé om offentlighet, och hon konstaterar:  

if the raison d’être of the public sphere is, as Habermas claimed, to provide a 
space in which the people can express themselves critically about themselves 
and the practices of state, then bumper stickers provide such a forum (Bloch 
2000:437) 

 
Märket är en dynamisk form av self expression. Men när man jämför med 

de klistermärken som jag här tar upp framstår några viktiga skillnader som 
har att göra med det faktum att medan bilmärket (som vi kan kalla det här) är 
tänkt som och oftast används som en personlig manifestation, som klart 
hänger ihop med individen som kör eller äger bilen, kan de andra märkena 
inte förknippas med någon enstaka individ. Klistermärket uppträder i det 
offentliga rummet, med en kollektiv sändare (ett parti eller annan 
organisation), men utan någon individuell bärare – om inte man råkar se 
personen sätta upp märket. På så sätt får ”uppklistraren” inget personligt 
utbyte av handlingen vad gäller hennes image: detta kan inte vara en hand-
ling som utförs för att göra andra uppmärksamma på att just hon intar denna 
ståndpunkt. 

Enligt Bloch (2000:448–449) talar de som sätter märken på sina bilar i 
egenskap av medlemmar av en grupp å gruppens vägnar, vilket gör det klart 
för andra som ser märket att personen ifråga stödjer denna synpunkt, även 
om användaren förmodligen inte själv har författat texten. 

Detta är en viktig skillnad gentemot klassisk graffiti, där budskapet oftast 
inte bar något namn på en ”talare” eller en ”författare” och inte placerades på 
något fysiskt objekt som kunde knytas till en individ. Därför skiljer bil-
märken sig markant från graffiti (motsatt vad Chiluwa 2008 hävdar). 

De klistermärken som jag här tar upp, skiljer sig alltså från såväl graffiti 
som bumper stickers: lik graffitin uttrycker de en politisk ståndpunkt i det 
offentliga rummet, men bär samtidig på en sändares signatur. Till skillnad 
från bumper stickers knyts de inte till en individ, bortsett från aktivistrollen 
som uppsättare, utan till en organisation, dvs. en kollektiv agent. Till skillnad 
från bumper stickers bjuds publiken inte in till någon typ av diskussion med 
anhängaren, som i stället förblir anonym. Men samtidig är budskapet inte, 
som i graffitin, anonymt, utan har en organisation som sändare, åtminstone i 
form av en webbadress. 
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Konklusionen blir att den retoriska situationen för klistermärket är ganska 
speciell: en organisations kommunikation i det offentliga rummet via indi-
videns aktivism, men utan möjlighet till dialog med någon individ – fast å 
andra sidan inte heller ett anonymt utrop som graffitin. 

Sverige 2008: högerradikala grupper 
Särskilt två grupper inom den nationalistiska, högerextrema rörelsen i 
Sverige har varit aktiva vad gäller uppsättning av klistermärken: National-
demokratisk ungdom NDU (<www.ndu.nu>) och Motståndsrörelsen 
(<www.patriot.nu>). NDU är retoriskt sett den mest intressanta av de två, 
varför jag kommer att ta upp tre märken från dem, medan Motståndsrörelsen 
är mer traditionell i sin kommunikation. 

Första exemplet (figur 1) bär texten: ”Gruppvåldtäkter Misshandel Gatu-
rån Trivs du i det mångkulturella samhället?” Texten är gul på svart botten, 
infogad som block på en bakgrundsbild av en tegelstensmur. Längst ner 
finns ett band med gul skrift på blå botten med sändarens namn och logotyp. 
 

 
Figur 1. NDU: Det mångkulturella samhället 
 

Texten kan bäst beskrivas som epideiktisk retorik, dvs. retorik som 
beskriver ett nu (se bl.a. Kjeldsen 2008a för en mer ingående beskrivning av 
den epideiktiska genren): gruppvåldtäkter, misshandel, gaturån och det 
mångkulturella samhället framstår som fakta i beskrivningen av Sverige 
2008. Samtidig finns det en implicit argumentation: när gruppvåldtäkter, 
gaturån och misshandel förekommer, beror detta på det mångkulturella sam-
hället. Tre fenomen och en bakomliggande orsak. Samtidigt formuleras detta 
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i en retorisk fråga, alltså en fråga där svaret ger sig självt: Trivs du med 
dessa hemskheter? Svaret kan bara bli nej, och sändaren blir därigenom de 
som håller med dig i detta och är beredda att göra något åt det. 

Den epideiktiska retoriken använder sig här i hög grad av det implicita: 
det sägs inte klart att brotten hänger ihop med det mångkulturella, men det är 
en slutsats man som läsare måste dra, liksom man måste dra slutsatsen att 
NDU håller med om att så är det. Att svenskheten är alternativet till det 
mångkulturella samhället är även det något man måste inferera, genom 
kontrasten i färg mellan det hemska mångkulturella i grått och motståndet i 
gult och blått. Att det handlar om en kamporganisation – och att det alltså 
pågår en strid – förstår man genom NDU:s logotyp, som har form av en 
vapensköld. Samtidigt ligger det, åtminstone latent, en sammankoppling 
mellan det mångkulturella och det urbana, genom användningen av en 
tegelstensmur som bakgrund. 

För att denna retorik ska fungera som påtänkt, måste läsaren acceptera att 
detta är en korrekt beskrivning av läget i Sverige 2008, och att orsaken till 
problemen ligger i det mångkulturella samhället, samt dela sändarens 
motvilja mot tillståndet. Man kan se klistermärket som ett ”ital-sättande” av 
ett ”obehag i kulturen” (för att citera Freud), som får sin förklaring och där 
en vapenbroder i motståndet förklarar sig beredd att kämpa. Men det är svårt 
att se retoriken som ett försök att övertyga någon, som inte redan delar dessa 
åsikter. 

Andra exemplet (figur 2) bär texten: ”Åk hem Festen är slut” och 
sändarens namn samt telefonnummer. Även här är det blått och gult som är 
de dominerande färgerna. 

Texten har form av ett direkt tilltal, där den talande markeras genom 
namnet längst ner. Men vem är det som tilltalas? Någon som är ”här”, men 
vars ”hem” finns någon annanstans, och som endast har kommit hit för 
”festen”. ”Här” får genom kontexten samt färgerna betydelsen ”Sverige”, så 
de som tilltalas måste alltså vara några vars ”hem” inte är i Sverige. För att 
göra en lång utredning kort vänder märket sig till invandrare, som pre-
supponeras ha kommit till Sverige för ekonomisk vinning, men egentligen 
hör hemma i ett annat land, och bara har njutit av svenskarnas ekonomiska 
framgång (”festen”). Men nu ska de åka hem, festen är slut, dvs. svenskarna 
har tröttnat på de snyltande besökande. 

Det presupponeras alltså att läsaren delar en rad beskrivningar: att 
invandrare har ett hem någon annanstans, och att de har kommit hit för 
ekonomisk vinning och därför också kan åka hem igen, samt att svenskarna 
har tröttnat på denna ”turism”. Åter igen en argumentation som ligger 
implicit, och som inte verkar syfta till att övertala någon att så är fallet, utan 
snarare förstärker redan existerande hållningar (se även Vigsø 2004). 

Vem som då är den avsedde mottagaren kan man diskutera. Jag skulle 
vilja påstå att den primära mottagaren är sympatisören, som förstärks i sina 
åsikter, men samtidig kan man inte bortse från den skrämmande effekt som 
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Figur 2. NDU: Festen är slut 

texten kan ha på den grupp som rent språkligt sett tilltalas. Om man befinner 
sig i Sverige som invandrare och läser klistermärket, är det förståeligt om 
man känner en viss oro och rädsla, och det är förmodligen fullt avsiktligt 
från sandaren (jämför ovan att det handlar om en ”kamporganisation”). 

Tredje exemplet (figur 3) bär texten: ”Har du fått nog än svenne” med blå 
skrift på gul bakgrund samt samma sändarmarkering som i figur 1. Texten är 
utformad med en typisk grafitti-typografi (som tags).  

Här vänds kommunikation så att säga på huvudet, jämfört med märket 
ovan. Har läggs orden i munnen på någon som vänder sig till ”svennar”, dvs. 
”etniskt svenska” män. Texten är utformad som det en starkare part säger till 
en svagare part efter ett slagsmål, där den svagare har fått stryk: Erkänner du 
dig besegrad? Den som talar här är alltså inte ”svenne”, utan något annat – 
någon som använder tag-stilen, alltså typisk en grafittimålande ungdom. 
Motsatsen till ”svenne” är här att uttolka som ”invandrarungdom”, som alltså 
förknippas med grafitti-kulturen. Det är tydligt att sympatin ligger hos 
”svenne”, och motståndaren blir då invandrarkillar, förmodligen i grupp, 
med keps och hotfylld attityd, sprayburk i fickan, som förnedrar svenskar 
och tvingar dem att erkänna sig besegrade. Det finns här ett spel eller en lek 
mellan en låtsas-röst och den verkliga sändaren, dvs. en speciell form av 
polyfoni. 

Precis som med de två tidigare märkena är detta en epideiktisk retorik, 
som påstår att sådan är situationen i Sverige, och där den avsedda effekten är 
beroende av att läsaren delar en rad synpunkter med sändaren. Kommunika-
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Figur 3. NDU: Fått nog än svenne 

tionen verkar i så fall bekräftande, mottagaren förstärks i redan etablerade 
åsikter. 

Sverige 2008: antifascisterna 
Nationaldemokratisk ungdom och övriga högerradikala grupper fokuserar 
starkt på invandrare som fienden i sin kommunikation, som vi såg ovan, men 
när det gäller konfrontationer på gatan, är det i högre grad de självutnämnda 
”antifascisterna” som utgör fienden – speciellt organisationen AFA, eller 
Antifa, Antifascistisk aktion. I figur 4 ser man hur de presenterar sig själva 
på ett klistermärke. Ljuset från den sjunkande solens sista strålar blänker i 
basebollträet som den anonyme, munkjacksförsedde unge aktivisten kamp-
beredd bär över axeln, likt Döden med sin lie. Himlen är blodröd och staden 
bara en svart kontur; det här är en ödesmättad kväll kort före en uppgörelse 
med motståndarna, fascisterna. 

Det är tydligt att den förhärskande appellformen här är pathos: det är 
känslorna, som man talar till, och det förstärks ytterligare av texten ”klass-
kampen är vårt hjärta antifascismen vår puls”. En romantisk bild av AFA-
aktivisten som en modern riddare i kamp mot fascisterna, för socialismen. 
Aktivisten är förvisso ensam på bilden, men det handlar om en grupp-
identitet, det är ”vårt hjärta” och ”vår puls”.  

Även detta klistermärke bär främst på en epideiktisk retorik, som målar 
upp en bild av världen, särskild av sändaren. En självhyllning, som vänder 
sig till dem som tycker att kamp med våld för socialism är något positivt, 
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Figur 4. Antifa klar till kamp 

och att hjärta och puls är legitima argument i en politisk strid. Med andra 
ord, märket vänder sig till dem som redan är AFA-sympatisörer, och upp-
maningen att ”organisera dig” ska blott ses som den logiska konsekvensen 
av att man redan delar samma åsikter. 

Klistermärkets retoriska funktion(er) 
Klistermärket är speciellt, jämfört med andra medier. Det erbjuder en unik 
kommunikation i det offentliga rummet, bortom gatekeepernas kontroll och i 
direkt kontakt med medborgaren. Men samtidig är det en envägskommuni-
kation, där det inte ges någon möjlighet till direkt utväxling med en person 
bakom budskapet. 

Att de extremistiska politiska organisationerna har tagit till sig klister-
märket beror, som vi sett, på dess medialitet. Samtidigt är det tydligt att den 
retorik, som tas i användning, i huvudsak är epideiktisk och alltså inte 
deliberativ, vilket annars betraktas som den politiska genren per se. Dessa 
iakttagelser leder till frågan om vilka retoriska funktioner det politiska 
klistermärket fyller. 

Den ena funktionen är uppenbart vad man kan kalla röstsamlande 
(Jørgensen, Koch & Rørbech 1994), dvs. en retorik som fungerar som 
förstärkande i förhållande till läsarens egna ståndpunkter. Det är inte en 
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retorik som vill vinna nya röster genom att övertyga; i stället vill den 
bekräfta redan existerande hållningar. Detta är inget nytt i modern politik; 
det är en tendens som finns även i de etablerade partiernas annonser, 
affischer och olika andra typer av kommunikation (se t.ex. Kjeldsen 2008a, 
2008b och Vigsø 2004). 

Men den andra funktionen, som jag menar går att utläsa, hänger ihop med 
mediets distributionsform. Mediet finns endast i det offentliga rummet, tack 
vara aktivister som sätter upp märken på så många och så viktiga platser som 
möjligt. Platsens viktighet avgörs väsentligen av två faktorer: trafiken i det 
offentliga rummet kring platsen, dvs. hur många människor som potentiellt 
har möjlighet att se märket och platsens symboliska laddning. 

Den symboliska laddningen har att göra med organisationernas förståelse 
av det offentliga rummet som ett slagfält mellan (i huvudsak) två kom-
battanter, nationalisterna och antifascisterna. Ju mer en plats kan räknas till 
”fiendeterritoriet”, desto mer givande är uppsättningen av egna märken. Att 
tränga in på fiendens territorium och lämna sitt avtryck är en styrkemätare, 
som organisationerna stolt skryter med på hemsidan (se t.ex. Motstånds-
rörelsens ”kamprapporter”). 

Den symboliska territorialmarkeringen (en tribal demarcation som även 
finns bland de våldsamma fotbollsupportergrupperna, se Vigsø under utg.) är 
en viktig retorisk funktion, som tillsammans med aktiviseringen av 
supporters förklarar varför det är en epideiktisk retorik som dominerar. Det 
handlar mindre om politik i en klassisk bemärkelse, som ideologiskt buren 
argumentation, och mer om symbolisk positionering och identitet. 

Detta är också åtminstone en del av förklaringen på, varför de etablerade 
partierna inte har haft någon vidare framgång med att satsa på klistermärken 
som kommunikation. Det finns inte samma grad av aktivism, polarisering 
och symbolisk laddning som hos de extremistiska rörelserna. De enda eta-
blerade organisationer, som försöker, är signifikativt nog partiernas ung-
domsorganisationer. Här delar man oftast de mer extrema rörelsernas syn på 
det offentliga rummet som en plats för kamp med en specifik motståndare. 
Kanske bör konklusionen vara att klistermärket fortfarande är ett ungt 
medium och därför har sin attraktionskraft särskilt bland ungdomar? Men i 
så fall bör man även understryka, att dess medialitet talar för att det kommer 
att fortsätta vara så en tid framöver. 
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Laddade ord 

Anna Vogel 

Inledning  
Den här artikeln handlar om ord som byts ut över tid. Anledningen till bytet 
är att orden upplevs som missvisande eller nedlåtande. Ett exempel på ord 
som har bytts ut är efterbliven. Ordet används inte längre i den offentliga 
diskursen. Person med intellektuell funktionsnedsättning är den term som 
rekommenderas. Termen lanserades i samband med FN:s internationella 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Reger-
ingens proposition 2008/09:28). 

En allmän uppfattning är troligen att den grupp människor som beteck-
ningarna gäller har en svårare vardag på grund av de utmaningar som de 
möter. Språket får här en otacksam uppgift: att neutralt och icke-diskrimi-
nerande beskriva ett tillstånd, som de flesta förknippar med svårigheter.  

Avsikten med artikeln är att diskutera några av de ord som används och 
har använts under de senaste 50 åren för att beteckna denna grupp. Avsikten 
är också att belysa den kontext där orden återfinns. Ytterligare en avsikt är 
att låta två teoretiska skolor (kognitiv lingvistik och diskursanalys) mötas. 

Artikeln redovisar den första undersökningen i projektet Laddade ord – 
betydelse och betydelseförskjutning i ett ideologiskt perspektiv.1 

Områdesöversikt  
Boréus (1999) undersöker hur det går till när grupper av människor (minori-
teter) utdefinieras i en diskurs. Hon undersöker hur personer med intellektu-
ella funktionsnedsättningar har kategoriserats och vilka beteckningar som 
gällt. Boréus menar att kategoriseringarna är relaterade till ett samhälles 
idéer och idésystem. 

Johannisson (1958) beskriver vilka beteckningar som använts för ’person 
med intellektuell funktionsnedsättning’ 1863–1958: idiot, sinnesslö, psykiskt 
efterbliven och utvecklingsstörd. Johannisson skriver att orden blir olämpliga 
därför att de fått för stark känslohalt. Johannisson avslutar med att målet för 
nya termer kan sammanfattas med klarhet, knapphet, koncentration.  

                          
1 Forskningen finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 
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Vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet har under 
2006–2009 några examensarbeten/kandidatuppsatser skrivits, vilka är rele-
vanta att ta upp här. Dessa arbeten har haft en projektplan för ”Laddade ord” 
(Milles & Vogel 2006, Vogel 2008) som ett slags utgångspunkt. 

Ringberg (2006) undersöker över ett tidsspann om fjorton år hur orden 
rullstolsburen och rullstolsbunden konkurrerar i dagspress. Den diakrona 
studien visar att -buren har konkurrerat ut -bunden i presstext, men att 
utvecklingen inte har följt någon rät linje. Ett intressant resultat är att i texter 
från intresseorganisationer är inget av orden vanliga. Här förekommer i 
stället person som använder rullstol eller person med rörelsehinder.  

Denk (2009) undersöker hur benämningen på individer med intellektu-
ella/psykiska funktionsnedsättningar förändras över tid från 1980 fram till 
nutid i material från landstinget. Denks huvudresultat är att termen utveck-
lingsstörning får stå tillbaka för termen psykisk funktionsnedsättning. Han 
visar också att termer som står som huvudord i nominalfras (de utvecklings-
störda) blir mindre vanliga och att termer med prepositionsuttryck (personer 
med funktionsnedsättning) blir vanligare. Denk diskuterar även hur dessa 
termer oftast innehåller ord, vars scheman inom kognitiv lingvistik är 
negativt värderade. Nedsättning innehåller ned. Enligt Lakoff & Johnson 
(1980) förknippas nedåt med dåligt och uppåt med bra. Denk berör också att 
efterleden -hinder och -störning aktualiserar föreställningsschemat KRAFT 
och dess underscheman HINDER och FÖRMÅGA (för dessa scheman, se 

Johnson 1987:42–48). 
Hillerström (2009) undersöker vilka olika termer som finns för ’personer 

som tar emot vård i hemmet’ i material från landstinget 1984–2004. De 
termer som hon hittar låter hon sedan anställda inom vården värdera i en 
enkätundersökning. Resultatet visar att boende är det ord som de anställda 
föredrar. Brukare, kund, vårdtagare och omsorgstagare är ord som de 
anställda upplever som negativa. 

Teoretiska utgångspunkter  
I undersökningen förenas två teoretiska skolor.  

Den ena skolan är kognitiv lingvistik. Undersökningen berör följande fyra 
grundläggande antaganden: 1) Inom teorin ses konceptuella metaforer som 
ett sätt att beskriva hur vi förstår mer abstrakta begrepp med hjälp av mer 
konkreta (Lakoff & Johnsson 1980). BRA ÄR UPP/DÅLIGT ÄR NER är ett 
exempel på en sådan konceptuell metafor. UPP och NER är konkreta, spatiala 
begrepp medan BRA och DÅLIGT är abstrakta begrepp. Denna konceptuella 
metafor märks i språkliga uttryck som jag är nere i dag och hon sänkte 
förslaget. 2) Vidare beskriver kognitiv lingvistik betydelse med hjälp av 
vissa grundläggande föreställningsscheman, som KRAFT och UPP–NER 

(Lakoff 1987). Dessa scheman grundar sig i förspråkliga, kroppsliga erfaren-
heter, som exempelvis hur en baby upplever tyngdkraften genom att släppa 
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något i golvet. 3) Nästa antagande gäller hur en och samma situation kan 
konceptualiseras på skilda sätt, och att språket kan uttrycka detta. Ett glas 
som är fyllt till hälften med vin kan beskrivas som halvfullt eller halvtomt. 
Att språket på detta sätt, genom skilda språkliga uttryck, kan konceptualisera 
en och samma situation på olika sätt, kallas formning (construal) (Langacker 
1987). 4) Ett fjärde antagande är att språklig betydelse kan beskrivas med 
hjälp av ett kraftdynamiskt system (Talmy 2000). Systemet beskriver olika 
aktörer och hur de överför kraft till varandra, till omgivningen etc. 

Den andra skolan är diskursanalys. Undersökningen berör följande grund-
läggande antaganden: Utmärkande drag i en text kan förklaras av den situa-
tion (sociala praktik) och det samhälle där texten tillkommit. Ett dialektiskt 
förhållande råder mellan samhälle och språkbruk, så att samhället och situa-
tionen (den sociala praktiken) influerar språkbruket, samtidigt som språk-
bruket kan påverka samhället (Fairclough 1992:65).  

Ansatser att förena kognitiv lingvistik med diskursanalys anas i Fillmore 
(1985), men syns tydligt i Hart & Lukeš (2007), en antologi där bidragen 
studerar material som politiska texter och massmedia. Det finns än så länge 
få svenska undersökningar som kombinerar kognitiv lingvistik med diskurs-
analys, och dessa är alla examensarbeten/kandidatuppsatser, som Ringberg 
(2006) och Denk (2009).  

Material  
Undersökningen hämtar material från olika källor:  
 

− 5 broschyrer om boende från landsting och kommun 1959–2006. 
− Samtal med anhörig till person med intellektuell funktionsnedsättning 

2006. 
− GrundenMedias hemsida (för och av personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar) 2007.2 
− Ord som taggar – om funktionshinder. Språknormerande broschyr 

utgiven av EU, paraplyprojektet, Språkrådet, TCO, Handisam och 
Handikappförbunden 2007. 

− Samtal med språkvårdare på public service-företag 2008. 
− Handisams hemsida 2009. 3 

Metod 
Materialet analyseras utifrån metoder hämtade från kognitiv semantik och 
utifrån metoder hämtade från diskursanalys.  
                          
2 <http://www.grundenmedia.se> (tillgänglig i maj 2007). 
3 <http://www.handisam.se> (tillgänglig i februari 2009). 
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Den kognitiva analysen 

De ord för ’person med intellektuell funktionsnedsättning’ som förekommer 
i materialet blir föremål för en semantisk undersökning där föreställnings-
scheman, kraftdynamik och formning används som metod. De associationer 
som förknippas med beteckningarna undersöks genom konceptuell metafor-
teori. 

Diskursanalysen 

Materialet blir också föremål för en diskursanalys. Denna metod innebär att 
underliggande antaganden (Fairclough 1995:14) i texterna friläggs. Synen på 
auktoriteter undersöks. Eftersom auktoriteter har makt att ange vad som är 
normen, rör analysen också normativitet. 

Diskursanalys som tillämpas på historiskt material måste problematiseras, 
eftersom forskaren tillhör en tidsålder, medan texterna tillhör en annan tids-
ålder. Underliggande antaganden kan verka tydliga för en nutida läsare, men 
det är inte säkert att de uppfattades så av de historiska läsarna (jämför 
diskussion i Nord 2008).  

Resultat 
I framställningen redovisas först resultat från den kognitiva undersökningen 
och sedan från diskursanalysen. Efter resultatavsnittet följer en samman-
fattning och diskussion. 

Termer i texter om omsorg 

En analys av broschyrerna om boende 1959–2006 visar att de termer som 
används om gruppen ’personer med intellektuell funktionsnedsättning’ har 
förändrats över tid. I tabell 1 syns att efterbliven är utmönstrat på 1980-talet. 

Tabell 1. Benämningar som relaterar till ’person med intellektuell funktions-
nedsättning’ i broschyrer 1959–2006 

År Termer 

1959 psykiskt efterblivna, svårt handikappade, psykiskt störda, hjärnskada, 
efterblivenhet, psykiska komplikationer och störningar  

1967 utvecklingsstörda barn, efterblivna män, störd personlighetsutveckling, 
efterblivenhet, psykiska skador och störningar 

ca 1980 de utvecklingsstörda 

1993 de mest krävande barnen, elever, barn med svåra medfödda handikapp, 
barn som någon gång under sitt liv olyckligtvis hade blivit drabbad av 
någon svår sjukdom eller olycksfall, barn som i sitt fortsatta leverne 
behöver mycket stora resurser för att kunna fortsätta sin utveckling 

2006  brukare, funktionshinder 
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Utvecklingsstörd används i texterna från 1967 och (ca) 1980 men är sedan 
inte med. Broschyren från 1993 utmärker sig genom att beteckningarna 
utgörs av fraser där ett allmänt och neutralt ord, barn, följs av en preposi-
tionsfras (med svåra medfödda handikapp) eller relativ bisats (som … 
behöver mycket stora resurser). Att referera till barnen med hjälp av kom-
plexa nominalfraser förekommer redan 1959 (barn som för sin utveckling 
behövde speciell omvårdnad) men blir betydligt vanligare från 1993. I 1959 
års text förekommer hjärnskada, efterblivenhet, psykiska komplikationer och 
störningar i följande sammanhang: ”Den ursprungliga hjärnskada, som är 
orsaken till efterblivenheten, kan sålunda inte repareras, men man kan nå och 
påverka de psykiska komplikationer och störningar, som hindrar barnen från 
att helt utnyttja sina resurser […]” och det är här alltså inte fråga om direkta 
termer för gruppen. Tendensen att referera till gruppen med hjälp av kom-
plexa nominalfraser stödjer Denk (2009) som menar att just denna typ av 
uttryck blir vanligare över tid. Ringberg (2006) visar att konstruktion med 
prepositionsfras eller relativ bisats (person som använder rullstol) används 
av den grupp som beteckningen gäller. Märk att Ringbergs undersökning 
inte gäller personer med specifikt intellektuella funktionsnedsättningar. 
Dock är den språkliga tendensen densamma: att gå från particip till komplex 
nominalfras. Användningen är också i linje med språkliga rekommenda-
tioner från 2007 (Ord som taggar) där man påpekar att en person kan ha en 
CP-skada, utan att för den skull vara CP. Uttrycken får här, tack vare de 
förklarande bisatserna eller prepositionsfraserna, en detaljrikedom. En 
värderande invändning är att uttrycken är långa och blir klumpiga att 
använda, samt att de saknar en allmängiltighet som krävs för termer på en 
viss hyponymisk nivå. I 2006 års broschyr är termerna kortare och mer 
allmänna. Särskilt brukare kan gälla vem som helst som använder något. 
Hillerström (2009) visar att anställda inom vården uppfattar brukare som ett 
negativt ord. Hillerströms informanter gav kommentarer som: ”Konstigt 
begrepp inom vården. Jag associerar det till jordbrukare, lantbrukare” och 
”Associerar lite till missbrukare och andra negativt laddade ord”. 

En kognitivt semantisk analys av termerna i broschyrerna visar att två 
föreställningsscheman är närvarande: FRAM–BAK och KRAFT. Schemat 
FRAM–BAK är närvarande i efterbliven (efter i spatial betydelse är relaterat 
till bak(om). Att efter används som beteckning (i efterbliven) aktualiserar 
alltså föreställningsschemat FRAM–BAK. FRAM associeras med något positivt 
och BAK med något negativt (Krzeszowski 1993); med andra ord kan vi utgå 
från att det finns en konceptuell metafor som säger att BRA ÄR FRAM/DÅLIGT 

ÄR BAK. Denna uttrycks språkligt genom att vara långt fram i den tekniska 
utvecklingen, komma på efterkälken och samhällets baksida. En sådan 
konceptuell metafor kan kopplas till VÄG-schemat, där det finns en 
progression från KÄLLA till MÅL och där målet gärna ska nås (jämför 
Krzeszowski 1993 och Hellberg 2007). Efterbliven aktualiserar metaforen 
DÅLIGT ÄR BAK, och efterbliven väcker därför negativa associationer. 
Efterbliven används inte längre i dag i den offentliga sfären, utan person med 
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intellektuell funktionsnedsättning är den rekommenderade termen. Funk-
tionsnedsättning aktualiserar föreställningsschemat UPP–NED. Den kon-
ceptuella metaforen BRA ÄR UPP/DÅLIGT ÄR NED (Lakoff & Johnson 1980) 
genomsyrar vårt tänkande, och termen funktionsnedsättning kan därför i sig 
sägas väcka negativa associationer. Bytet från efterbliven till person med 
intellektuell funktionsnedsättning ändrar alltså inte dessa associationer: de är 
fortfarande till något dåligt. Schemat KRAFT är, som Denk (2009) påpekar, 
närvarande i störning/störd och i funktionshinder, och här kan tilläggas att 
KRAFT också är närvarande i skada. För att något ska hindras, skadas eller 
störas i en spatial betydelse krävs en kraft som påverkar personen/föremålet i 
fråga. Den icke-spatiala betydelsen av störning, hinder och skada som det är 
fråga om i materialet aktualiserar föreställningsschemat av en verklig kraft. I 
materialet förekommer perfekt particip (utvecklingsstörd) vilket konceptuali-
serar den aktuella situationen som att personen i fråga har blivit utsatt för 
störning.  

Valet av uttryck kan analyseras som ett fall av formning. Situationen är 
följande: en person har en gränsyta mellan sig och den omgivande miljön. 
Någonting i gränsytan gör att personen och miljön inte fungerar optimalt 
tillsammans, inte är helt kompatibla med varandra. Frågan är nu: var ligger 
hindret för att de två enheterna inte kan vara helt kompatibla med varandra? 
Det traditionella sättet att se på den inbördes inkompatibiliteten är att denna 
ligger hos personen. Miljön är som den alltid har varit och hindren, 
oförmågan, störningen ligger hos personen. Men i dag (2009) finns det en 
strävan inom intresseorganisationer för att situationen ska konceptualiseras 
annorlunda. Man vill då forma språkliga uttryck som visar att inkompatibili-
teten ligger i miljön. I dessa sammanhang talar man om ”tillgänglighet för 
alla”. I exempel (1) visas ett avsnitt hämtat från Handisams hemsida.  

(1) Entrén måste kunna användas av alla. Om det av kulturhistoriska skäl inte går 
att göra huvudentrén tillgänglig kan en alternativ entré fungera som lösning. 
Den måste vara öppen på samma tider som huvudentrén, vara tydligt skyltad 
och lika välkomnande som huvudentrén. […] I Plan- och bygglagen ställs 
krav på att så kallade ”enkelt avhjälpta hinder”, som bedöms enkla att av-
hjälpa och där kostnaderna inte blir orimligt betungande, ska undanröjas. Det 
gäller hinder som försvårar tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga.  

 
I exemplet syns att hinder används om miljön, inte om personer. Texten 
fokuserar på en önskvärd miljö med ord som tillgänglig, öppen, tydligt 
skyltad, välkomnande. Texten har dock inte anammat formningen fullt ut, 
utan talar också om personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
I det sistnämnda uttrycket ligger inkompatibiliteten (återigen) hos personen. 
För att återgå till de fem broschyrerna om boende konceptualiseras situa-
tionen till och med 1993 så att inkompatibiliteten ligger hos personen. I 
texten från 2006 kallas personen för brukare. Personen blir därmed en aktiv 
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aktör. I texten syns en annorlunda formning, där fokus ligger på miljön och 
hur miljön ska svara mot brukarens behov, se exempel (2). 

(2) Särskilt anpassad bostad är en lägenhet utan fast bemanning där man anpassat 
den fysiska miljön efter brukarens behov.  

 
Perspektivet är så gott som genomgående, men på ett ställe används funk-

tionshinder (Om man till följd av funktionshinder behöver hjälp…) I texterna 
finns alltså en utveckling vad gäller hur situationen konceptualiseras. 
Anmärkningsvärt är dock att den nu rekommenderade termen, person med 
funktionsnedsättning, återigen lägger orsaken till inkompatibiliteten hos 
personen. Att använda denna term är alltså inte i linje med intresseorganisa-
tioners önskan om att visa att inkompatibiliteten, när det gäller funktionen 
mellan person och miljö, ligger hos miljön. 

Synen på auktoriteter 

Samma broschyrer angående boende för barn, ungdomar och vuxna 1959–
2006 har undersökts för att beskriva hur textens avsändare förhåller sig till 
auktoriteter. I texterna från Årstahemmet 1959 är institution ett positivt 
värdeladdat ord som står för forskning och medicinsk vetenskap och som 
kopplas till ett ansvar för barnens hälsa och utveckling, se exempel (3). 

(3) Den form av läkepedagogik, som kommer att tillämpas på Årstahemmet, 
bygger till väsentlig del på erfarenheter från institutioner av liknande slag 
både i vårt land och utomlands […] Verksamheten står under fortlöpande 
läkarkontroll. Genom regelbundna undersökningar kontrolleras och övervakas 
barnens hälsotillstånd. 

 
Tjugofem år senare är perspektivet förskjutet. I stället för att vila på 

auktoriteter är avsändaren mer personlig. Politiker omnämns som besluts-
fattare, men den verkställande makten (att utföra rivningar och bygga nytt) 
verkar nu ligga närmare elevhemmet än vad som var fallet 1959. Ordet 
institution är numera (1993) negativt värdeladdat, se exempel (4). 

(4) Att politikerna beslöt om vårdhemmen, innebar inte bara några omformul-
eringar i lagen, utan vi kunde rent fysiskt börja riva huvudsymbolen för insti-
tutionstänkandet, nämligen centralköket, en strålande plats att bygga bubbel-
pool och bastu.  

 
Det kan också nämnas att 1993 års text är den enda som använder vi. Ännu 
längre bort från auktoriteten går avsändaren i nästa text. Här utmanas den 
gängse normen att personer med intellektuella funktionsnedsättningar ska 
skiljas från andra personer i skolan och i samhället. Texten är hämtad från 
GrundenMedia tidning 2007, för och av personer med intellektuella funk-
tionsnedsättningar, se exempel (5). 
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(5) Vårt samhälle bygger mycket på medborgarnas kompetens och kunskaper. 
Personer med intellektuella funktionshinder har små möjligheter att skaffa sig 
betyg i den vanliga skolan då den inte kan anpassas till varje individ. Detta 
gör det i sin tur omöjligt att studera på högskolan eller yrkesinriktade kurser 
där det behövs betyg för att komma in. Redan här sker alltså en stark segreg-
ering som hindrar människor med intellektuella funktionshinder att ingå i vårt 
gemensamma samhälle.  

 
Orden stark segregering och hindrar visar att avsändaren inte godtar de 
normer som ordningen bygger på. 

Sammanfattning och diskussion 
De termer som förekommer dras med olika svårigheter. Termer som inne-
håller ord som efter och ned väcker negativa associationer. Specifika termer, 
som barn som i sitt fortsatta leverne behöver mycket stora resurser för att 
kunna fortsätta sin utveckling, ger ett stort intentionsdjup men förlorar när 
det gäller möjligheter till allmän användning. Fram till och med 1993 kon-
ceptualiseras situationen så att inkompatibiliteten vad gäller att fungera i en 
viss miljö läggs hos individen, inte hos miljön. I texten från 2006 har detta 
ändrats och inkompatibiliteten ligger snarare hos miljön. Handisams text 
från 2007 går på samma linje, men inte fullt ut. 

Synen på auktoriteter och vem som sätter normer att förhålla sig till 
växlar över tiden. Texterna från 1950- och 1960-talen uttrycker en tilltro till 
experter och auktoriteter. Dessa ses som garanter för att barnen får bästa 
möjliga utveckling. I senare texter är budskapet snarare att kompetensen 
finns hos dem som arbetar i den dagliga verksamheten (med barnen). Texter, 
där personer med funktionsnedsättningar är både avsändare och mottagare, 
utmanar den rådande samhällssynen (och därmed indirekt makthavarna) att 
kunskap och kompetens ska vara så centralt för individens möjligheter. 

Att undersöka enskilda ords betydelse och koppla ihop detta med synen 
på auktoriteter och normer är avsett att ge en bredare bild av orden. Det finns 
dock i materialet inte några direkta samband mellan vilka ord som används 
och synen på auktoriteter. Den enda koppling som kan skönjas är att i 1993 
års broschyr används specifika termer (barn som någon gång under sitt liv 
olyckligtvis hade blivit drabbad av någon svår sjukdom eller olycksfall) och i 
denna text återfinns ”expert”-kompetensen hos personalen som arbetar 
dagligen med barnen, och inte hos någon högre institution. Denna text har 
också ett vi närvarande. En försiktig slutsats är här att barnen ses som 
individer (de omnämns med sina specifika diagnoser), och den nödvändiga 
kunskapen som krävs för att möta dessa barn sker just i ett fysiskt möte i den 
dagliga verksamheten.  
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Sveriges Radios journalister rekommenderas att beskriva människor med 
funktionsnedsättningar så specifikt som möjligt (Helena har Downs 
syndrom).4 Måste vi över huvud taget ha samlingsnamn för ’personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar’? Boréus (1999) menar att kategoriser-
ingarna är relaterade till ett samhälles idéer och idésystem. Det är institu-
tioner som uttrycker och upprätthåller en socialt accepterad klassificering 
(Douglas 1986:93). I språket utnyttjar människan maximalt den förmåga att 
kategorisera som hon är utrustad med. Att människan har en förmåga och en 
vilja att snabbt sortera och namnge föremål, individer osv. bäddar också för 
att varje enskilt föremål, individ osv. inte blir bedömd och namngiven helt 
på egna premisser utan med en viss generalisering. Denna klassificering kan 
både hjälpa individen (ge möjlighet till stöd enligt LSS t.ex.) och sortera in 
individen i ett fack som han/hon inte önskar vara i. Men att byta termer över 
tid kan i sig vara problematiskt. I mina informella samtal med anhöriga 
berättade en person om en ung kvinna. Hon kallade sig själv för mongoloid 
och värjde sig mot att byta ord. Anledningen var att hon upplevde att det 
hade tagit lång tid att identifiera sig med att vara just mongoloid, och hon 
ville inte börja om den processen.  

Johannisson (1958) sammanfattar tendensen för nya beteckningar med 
klarhet, knapphet och koncentration. Denna trend har brutits. Den aktuella 
rekommenderade termen, person med intellektuell funktionsnedsättning, är 
inte knapp utan lång. Termen är därmed inte heller koncentrerad. Huruvida 
termerna är klara lämnar jag därhän.  

Avsikten med undersökningen var också att låta två teoretiska skolor 
mötas för att se om de kan befrukta varandra. Undersökningen har gett två 
typer av resultat, en typ vad gäller kognitivt semantiska frågor (ordens 
betydelse och associationer) och en typ vad gäller diskursanalytiska frågor 
(synen på normer och auktoriteter). I nuläget finns ett visst glapp mellan de 
två typerna av resultat. De svarar på olika frågor men bildar ännu inte en 
enhet. I vidare undersökningar inom Laddade ord-projektet är avsikten att 
bygga en brygga mellan dessa två resultattyper. 
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Svenskans ordföljd hos finska 
universitetsstuderande 
Deklarativ och procedural kunskap om ordföljden 

Anne-Maj Åberg 

Inledning 
I Finland skall alla som avlägger en högskoleexamen visa att de har nöj-
aktiga eller goda kunskaper i landets andra inhemska språk, vilket för de 
finskspråkiga är svenska (Statsrådets förordning om universitetsexamina 
794/2004, § 6). Detta kan göras på olika sätt men det vanligaste är att man 
genomgår en kurs. Trots att svenskan är ett obligatoriskt språk för alla finska 
elever i både grundskola och gymnasium, har många studerande på hög-
skolenivå så bristfälliga kunskaper i svenska att kursen bereder dem stora 
svårigheter. Finska studerandes kunskaper i svenska har försämrats drastiskt 
under senare tid på grund av minskat antal undervisningstimmar och kurser i 
svenska i skolan. Dessutom behöver gymnasisterna inte längre avlägga 
provet i svenska i studentexamen. Detta har lett till att högskolorna är 
tvungna att erbjuda grundläggande kurser t.ex. i grammatik för att höja 
studenternas kunskapsnivå i svenska (Elsinen & Juurakko-Paavola 2006:32).  

I min doktorsavhandling undersöker jag hur den grammatiska kompe-
tensen utvecklas hos en grupp finska universitetsstuderande under en 
intensivkurs i svensk grammatik. Det är en omdebatterad fråga om explicit 
grammatikundervisning kan främja den faktiska grammatiska kompetensen 
hos en inlärare. Avhandlingen är en del av projektet På väg mot kommuni-
kativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur hos finska inlärare, som 
finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland.   

I denna artikel kommer jag att redogöra för hur den deklarativa och den 
procedurala kunskapen utvecklas hos kursdeltagarna. Med deklarativ 
kunskap avses medveten (explicit) kunskap om språket, medan procedural 
kunskap avser omedveten, automatiserad (implicit) kunskap eller förmåga att 
använda språket (Mitchell & Myles 2004:102–105, DeKeyser 2006:48–49 ). 

I artikeln koncentrerar jag mig på svenskans ordföljd. Jag redogör för 
kursdeltagarnas deklarativa kunskaper om ordföljdsreglerna och visar med 
exempel hur de tillämpar sin procedurala kunskap i ett grammatiskt test.  
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Teorier om grammatikinlärning 
Under de senaste årtiondena har teorierna om språkinlärning skiftat från en 
behavioristisk syn, som såg inlärningen som ett etablerande av nya automat-
iserade vanor, till ett kognitivt synsätt, som betonar språkinlärarens aktiva 
roll som en konstruktör av sin grammatik. Undervisningens roll varierar 
enligt undervisningens tidsmässiga ramar, innehållet, omfattningen och 
förhållandena i klassrummet.  

En av de viktigaste teorierna om språkinlärning som lanserades på 70-
talet är Krashens monitormodell (t.ex. 1977). Enligt den här modellen kan 
inte regler som lärts in genom explicit inlärning förvandlas till implicit kun-
skap (Krashen 1985:42–43). Enligt Krashen har explicita regler i undervis-
ningen ett ganska begränsat värde förutom då det gäller att lära sig att skriva 
korrekt språk (Krashen 1981:4–5). Nästan raka motsatsen till Krashens 
monitormodell är Anderssons ACT-modell (1983) som härstammar från 
kognitiv psykologi och som också har tillämpats på andraspråksinlärning. 
Enligt den här modellen kan övning leda till automatisering så att deklarativ 
kunskap (knowing that) kan bli procedural kunskap (knowing how) (Mitchell 
& Myles 2004:102–105.) 

I många nyligen utkomna studier av språkinlärning diskuteras olika sätt 
att fästa inlärarens uppmärksamhet vid formen. En stor del av dessa studier 
visar att det har en positiv inverkan på inlärningen, om läraren på ett eller 
annat sätt får inläraren att bli medveten om det språkliga uttryckets form. 
Detta kan ske exempelvis genom explicit grammatikundervisning, focus on 
forms, eller explicit korrigering av fel, focus on form (DeKeyser 2003:321, 
Doughty & Williams 2006:3–4).  

Undervisningen är enligt DeKeyser (1995:380) explicit om läraren ger 
explicita grammatiska regler (deduktiv metod) eller om inlärarna själva ska 
fästa uppmärksamhet vid vissa former och komma med en regel (induktiv 
metod). Undervisningen är däremot implicit om läraren endast förser 
inlärarna med språklig input utan att göra dem medvetna om grammatiska 
regler (Norris & Ortega 2000:437).  

Material och metod 
Materialet för artikeln är en del av ett större test som genomfördes vid ett 
finskt universitet under en kurs i grammatik våren 2008 (grupp 1) och hösten 
2008 (grupp 2). Kursen var frivillig och avsedd för studerande som har stora 
svårigheter i svenska. Under kursen strävade man efter att höja i synnerhet 
den skriftliga färdigheten i svenska. Kursen var en intensivkurs på 22 
lektioner under en period av sju veckor. På kursen repeterades den centrala 
grammatiken med hjälp av explicit grammatikundervisning och övningar. 
Dessutom gjorde deltagarna hemuppgifter och skrev uppsatser. Materialet 
för undersökningen samlades in i samband med undervisningen genom ett 
och samma test i början av kursen (test 1) och i slutet av densamma (test 2). 
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Deltagarna fick inte respons på sitt första test. De visste inte heller att de 
skulle testas med samma test på nytt. Idén och strukturen i testet är hämtade 
från en artikel av Macaro och Masterman (2006). Sammanlagt 38 infor-
manter deltog i testet. 

I det aktuella deltestet ville jag få fram kursdeltagarnas procedurala kun-
skap genom att ha dem att rätta tio meningar som innehöll grammatiska fel. 
Den deklarativa kunskapen testades genom att de skulle motivera korriger-
ingen med hjälp av en grammatisk regel. Felen i deltestet handlade om ord-
följden. Svenskans ordföljd är på många sätt problematisk för finskspråkiga 
inlärare. Ändå följer den ganska klara regler som studerande förväntas lära 
sig.  

Bland de tio meningarna fanns sex huvudsatser, nämligen två direkta 
frågor, två meningar som skulle ha omvänd ordföljd och två meningar som 
skulle ha rak ordföljd. Fyra meningar innehöll en bisats som skulle ha rak 
ordföljd och mittfältsadverbialet på rätt plats.  

Testet poängsattes så att man kunde få upp till två poäng för rätt 
korrigering och upp till två poäng för rätt förklaring av den grammatiska 
regel som låg bakom korrigeringen. För rätt korrigering fick man två poäng 
för, men om informanten dessutom hade gjort någon felaktig ändring i satsen 
fick man endast en poäng. För regeln fick man en poäng om förklaringen var 
korrekt, och ytterligare en poäng om man använde grammatiska termer i 
förklaringen. Sammanlagt kunde man få upp till 20 poäng i båda delarna i 
testet. Poängtalen matades in i det statistiska programmet SPSS. I tabell 1 
presenteras testmeningarna i den ordning som de stod i testet. 

Pedagogiska regler om svenskans ordföljd 
Svenskan har i jämförelse med finskan och många andra språk en tämligen 
fast ordföljd. Därför är det möjligt att ställa upp mönster för ordföljden i 
olika slags satser (t.ex. Hultman 2003:298). Detta orsakar dock problem för 
finskspråkiga inlärare eftersom ordföljden i finskan är relativt fri. Finskan 
föredrar nästan alltid rak ordföljd. Dessutom är det främmande för finskan 
att bisatsen har en annan ordföljd än huvudsatsen. Många frågesatser har 
också en annan ordföljd i finskan än i svenskan (t.ex. Keski-Raasakka 
1998:40–52). 

På kursen togs svenskans ordföljd upp både deduktivt och induktivt under 
tre 45 minuters lektioner. Ordföljden behandlades såväl med metoden Focus 
on form som med metoden Focus on forms som båda visat sig vara effektiva 
arbetssätt (Norris & Ortega 2000:500).  

Under den första lektionen behandlades ordföljden i huvudsats med hjälp 
av olika exempel och studerandena fick själva komma med förslag till regler. 
De fick sedan öva både den raka och den omvända ordföljden med skriftliga 
uppgifter. På den andra lektionen koncentrerade man sig på ordföljden i 
bisats som också presenterades med hjälp av exempel. Efter detta fick kurs-
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Tabell 1. Testmeningarna 

 Testmening Satstyp Fel 

1 *Vi skulle träffas vid 
torget men han inte kom. 

Två samordnade 
huvudsatser 

Bisatsordföljd i den senare 
huvudsatsen 

2 *Jag känner en liten flicka 
som äter aldrig glass. 

Relativsats Fel placerat mittfältsadverbial 

3 *Om jag hade pengar jag 
skulle resa utomlands. 

Huvudsats med 
omvänd ordföljd 
efter spetsställd 
bisats 

Rak ordföljd i stället för 
omvänd 

4 *Jag undrar vem kom in 
just. 

Indirekt frågesats Subjunktionen som fattas 

5 *Jag har alltid drömt att 
jag skulle inte behöva 
arbeta. 

Bisats  Fel placerad negation 
(mittfältsadverbial) 

6 *Mamma undrade om 
flickorna ville gärna höra 
samma saga som i går. 

Indirekt frågesats Fel placerat mittfältsadverbial 

7 * Hur många timmar du 
tittar på TV på kvällarna? 

Direkt fråga Rak ordföljd i stället för 
omvänd 

8 * I fjol vi reste till Norge. Huvudsats med 
omvänd ordföljd 

Rak ordföljd i stället för 
omvänd 

9 *Hon har velat alltid resa 
till Paris. 

Huvudsats med rak 
ordföljd 

Fel placerat mittfältsadverbial 

10 *Vart du skulle vilja resa 
denna sommar? 

Direkt fråga Rak ordföljd i stället för 
omvänd 

 

deltagarna öva bisatsordföljden med olika uppgifter som var både skriftliga 
och muntliga. Dessutom fick de fortsätta att öva sig hemma. På den tredje 
lektionen repeterades ordföljden ännu en gång med hjälp av en uppgift där 
studerandena fick översätta meningar från finska till svenska med hjälp av 
stödord och analysera satsdelarna samt specificera satstypen i meningarna. 
Senare under kursen fick studerandena själva rätta sina hemuppsatser i vilka 
läraren hade markerat de felaktiga grammatiska strukturerna.  

Nedan visas hur ordföljden togs upp i samband med undervisningen i 
enlighet med kursboken Ingen panik! (Hannonen, Helvelahti, Hyttinen 
2003:64–66).  

Ordföljden i huvudsats:  
1. Vi  flyttar  i morgon. 
2. Mina föräldrar  vill  inte flytta. 
3. I dag  städar  jag mitt rum. 
4. Eftersom vi flyttar i morgon  har  vi bråttom. 
5. I det nya huset  får  jag ett större rum. 
6. Våra nya grannar  har  jag ännu inte hunnit se. 
7. Vart  ska  ni flytta? 
8.  Flyttar  ni till något nytt bostadsområde? 

 
Ordföljdsreglerna gavs ungefär i följande form: 
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I huvudsatser står predikatet alltid på andra plats. Satsen börjar vanligen med 
subjektet (exemplen 1–2). Om det står någonting annat än subjekt i början av 
satsen, till exempel ett ord eller uttryck som anger tid eller plats, ett objekt eller 
en hel bisats, kommer subjektet först efter predikatet (exemplen 3–6). I direkta 
frågor är ordföljden omvänd (exemplen 7–8). Negationen (inte, aldrig) och 
andra rörliga bestämningar (alltid, sällan osv.) står efter det finita verbet i 
huvudsats när ordföljden är rak (exempel 2). När ordföljden är omvänd står 
negationen efter subjektet (exempel 6).  

Ordföljden i bisats:  

Det finns tre typer av bisatser: 

1. Bisatser som inleds med underordnande konjunktion 
Jag stannar hemma eftersom jag är lite sjuk. 

2. Indirekta frågesatser 
Hon vill veta varför du talar så bra svenska.  

3. Relativa bisatser  
Min svensklärare som har bott i Sverige är mycket trevlig. 

 
Följande regler gavs: 

Ordföljden i bisats är alltid rak, d.v.s. subjektet står alltid före predikatet, och 
negationen kommer före predikatet. I korthet är ordföljden i bisats följande 
(KON = fi. konjunktio = ’subjunktion’, KIE = fi. kieltosana = ’negation’):  

 KON SU KIE PRE 
 subjunktion subjekt negation predikat 

 KON SU KIE      PRE 
Jag vill gå till skolan fast jag inte      är  frisk. 

 KON SU KIE  PRE  
 Fast jag inte       är frisk vill jag gå till skolan. 

Analys 
Testresultaten poängsattes skilt för korrigeringen och för regeln. När 
resultaten i test 1 i början av kursen och i test 2 i slutet av kursen jämfördes 
visade det sig att studerandenas kunskaper hade förbättras på båda punkt-
erna. Förbättringen var signifikant på nivå 0,001 (p<0,001) enligt det icke-
parametriska Wilcoxon signed rank-testet. I stället för T-testet användes 
detta test eftersom poängtalen inte var normalfördelade och antalet infor-
manter var något för litet. 

Förmågan att korrigera fel var hela tiden bättre än förmågan att ange 
regler. Förmågan att ange regler förbättrades dock betydligt mycket mera 
under kursen än förmågan att korrigera fel. Eftersom poängtalen inte följde 
normalkurvan är medianen här ett säkrare mått än medeltalet för att belysa 
utvecklingen. När det gällde korrigering av fel låg medianen vid 11,5 poäng 
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i början av kursen medan den i slutet av kursen hade stigit upp till 14 poäng 
av det maximala 20 poäng. Detta innebär en förbättring på ca 22 procent. I 
början av kursen var det lägsta och det högsta poängtalet 0 respektive 18 
poäng mot 4 och 20 poäng i slutet av kursen. När det gällde att ange korrekt 
regel steg medianen från 4 till 8 poäng under kursen, dvs. med 100 procent. 
Det lägsta poängtalet var i början av kursen 0 poäng och det högsta 10 poäng 
av det maximala 20 poäng. I slutet av kursen låg det lägsta poängtalet på 
samma nivå medan det högsta poängtalet steg till 18 poäng. I tabell 2 
presenteras dessa resultat både i början av kursen i test1 och i slutet av 
kursen i test 2.  

Tabell 2. Resultat i test 1 och test 2 

Korrigering Regel 
 

Test 1 Test 2 Test 1 Test 2 

Medeltal 11,1 14,8 4 8,3 

Spridning 4,5 3,9 3,1 5,1 

Median 11,5 14 4 8 

Minimum 0 4 0 0 

Maximum 18 20 10 18 
 

Informanternas prestation förbättrades i alla testmeningarna. I tabell 3 ges 
antalet informanter som gav rätt korrigering respektive rätt regel (f). Dess-
utom anges korrekthetsprocenten (%) för varje mening i både test 1 och test 
2. Mening 6 visade sig vara svårast på båda punkterna medan mening 8 var 
lättast. Förmågan att korrigera fel förbättrades mest i mening 5 medan 
förmågan att ange grammatisk regel förbättrades mest i meningarna 7 och 9. 

När det gällde samtliga svar som gavs av de 38 informanterna (38 x 10 
meningar) förekom det i början av kursen mest sådana fall där informanten 
varken kunde korrigera meningen eller motivera korrigeringen (–Korriger-
ing, –Regel, f = 161 i test 1 i tabell 4). I slutet av kursen fanns det däremot 
mest sådana fall där informanten hade lyckats med båda två (+Korrigering, 
+Regel, f = 207 i test 2 i tabell 4). 

Av de 38 informanterna förbättrade 34 personer sin prestation under 
kursen. En del av dessa fick mycket bättre resultat i slutet av kursen, till och 
med 30 poäng högre när man beaktar både förmågan att korrigerigera fel och 
förmågan att motivera korrigeringarna. Men å andra sidan var resultatet till 
och med lite sämre i test 2 än i test 1 för fyra informanter. Försämringen var 
dock allra högst tre poäng. 

I det följande visar jag med exempel hur några av informanterna har kor-
rigerat vissa meningar och motiverat korrigeringarna. Jag har själv översatt 
förklaringarna till svenska. En av informanterna kunde t.ex. inte korrigera 
den felaktiga ordföljden i testmeningen *Om jag hade pengar jag skulle resa 
utomlands i början av kursen. Hon rättade meningen fel och gav också fel 
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Tabell 3. Utvecklingen mellan test 1 och test 2 

 Korrigering Regel 

 Test 1 Test 2 Test 1 Test 2 

 f (% ) f (%) f (%) f (%) 

Mening 1 18 (47) 23 (61) 8 (21) 15 (39)

Mening 2 26 (68) 34 (89) 17 (45) 28 (74)

Mening 3 28 (74) 33 (87) 14 (37) 24 (63)

Mening 4 8 (21) 14 (37) 2 (5) 10 (26)

Mening 5 14 (37) 24 (63) 8 (21) 18 (47)

Mening 6 1 (3) 9 (24) 2 (5) 8 (21)

Mening 7 31 (82) 38 (100) 18 (47) 30 (79)

Mening 8 31 (82) 38 (100) 24 (63) 32 (84)

Mening 9 30 (79) 35 (92) 12 (32) 24 (63)

Mening 10 26 (68) 32 (84) 16 (42) 24 (63)
 

Tabell 4. Sambandet mellan korrigering och regel i test 1 och test 2 

 Test 1 Test 2 

 + Regel – Regel + Regel – Regel   

 f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

+ Korri-
gering 

115 (30) 98 (26) 207 (55) 74 (19)
  

– Korri-
gering 

6 (2) 161 (42) 7 (2) 92 (24)   

Totalt   380 100 380 (100) 

regel (se 1a nedan). I slutet av kursen kunde hon däremot både korrigera 
meningen rätt och ange korrekt regel (1b). 

(1) a) *Om jag hade pengar jag skulle resa till utomlands. 

”Saknar preposition, någonting annat är kanske också fel men jag kan inte 
korrigera.”  

b) Om jag hade pengar, skulle jag resa utomlands. 

”Om huvudsatsen kommer efter bisatsen är ordföljden omvänd.”  
 

Testmeningen *Jag undrar vem kom in just korrigerades rätt av en av 
informanterna i slutet av kursen (2b), medan hennes korrigering var felaktig 
i början av kursen (2a). I slutet av kursen kunde hon också ange regeln för 
båda korrigeringarna som hon gjorde i meningen (2b).  
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(2) a) *Jag undrar vem just kom in. 

(ingen förklaring)  

b) Jag undrar vem som just kom in.  

”Vem är subjekt – ordet som krävs, ordet just passar enligt min mening bättre 
före predikatet (om just är en rörlig bestämning kommer det i bisatsen före 
predikatet).”  

 
I exemplen 3a och 3b är det fråga om testmeningen *Jag känner en liten 
flicka som äter aldrig glass. Också i detta fall korrigerade en av informant-
erna meningen fel i början av kursen. Hon noterade inte alls felet i ord-
följden utan ändrade adjektivets och substantivets form, vilket dock var fel. I 
slutet av kursen lyckades hon både med korrigeringen och med regeln.  

(3) a) *Jag känner liten flickan som äter aldrig glass.  

(ingen förklaring) 

b) Jag känner en liten flicka som aldrig äter glass.  

”I bisatsen rörlig bestämning före predikatet: KONSUKIEPRE.”  
 

Några studerande korrigerade en del av testmeningarna rätt redan i början 
av kursen. De gav dock ofta fel regel eller inte någon regel alls. Detta tyder 
på att de kunde använda sin implicita kompetens vid korrigeringen, eller att 
de inte kunde formulera regeln även om de var medvetna om den när de 
gjorde korrigeringen. I de två följande exemplen presenteras sådana fall. I 
exemplen 4a och 4b handlar det om testmeningen *Vi skulle träffas vid 
torget men han inte kom och i exemplen 5a och 5b testmeningen *I fjol vi 
reste till Norge. 

(4) a) Vi skulle träffas vid torget men han kom inte.  

”Rak ordföljd i denna bisats.” 

b) Vi skulle träffas vid torget men han kom inte.  

”Två samordnade huvudsatser, huvudsatsens ordföljd där verbet står på andra 
plats.”  

(5) a) I fjol reste vi till Norge.  

(ingen förklaring) 

b) I fjol reste vi till Norge.  

”När ett tidsadverbial inleder en huvudsats är ordföljden omvänd (predikatet 
före subjektet).”  

 
Det fanns alltså också studerande vars prestation försämrades under 

kursen. En av informanterna korrigerade t.ex. testmeningen *Hon har velat 
alltid resa till Paris rätt i början av kursen (6a). Han lade också märke till att 
felet låg i ordföljden, dock med fel term. I slutet av kursen korrigerade han 
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meningen fel (6b). Han har följt grammatikregeln i tyska vilket framgår av 
hans förklaring. Enligt bakgrundsinformationen studerar han också tyska.  

(6) a) Hon har alltid velat resa till Paris.  

”Fel satsföljd.” 

b) *Hon har velat alltid till Paris resa.  

”Det finns ett hjälpverb i satsen, huvudverbet i infinitiv ska stå i slutet av 
satsen.”  

Diskussion 
Både förmågan att korrigera fel och förmågan att motivera korrigeringarna 
förbättrades hos de flesta informanter under kursen. Resultaten visar att 
explicit grammatikundervisning har en positiv inverkan på inlärning av 
grammatiska regler. Resultatet förbättrades dock inte hos alla. Detta kan 
bero på flera olika orsaker, alla inlärare kan t.ex. inte ta till sig teoretisk 
information. Också testet med korrigering och grammatiska regler kan ha 
varit svårt för en del, eftersom de inte är vana vid sådana uppgifter. 

Det är värt att notera att den deklarativa kunskapen förbättrades mera än 
förmågan att korrigera fel vilket redan från början behärskades bättre än den 
deklarativa kunskapen. I denna artikel har jag antagit att flera av informant-
erna använde sin procedurala (implicita) grammatiska kunskap då de 
korrigerade meningarna. I de fall där inläraren kunde motivera korrigeringen 
med en explicit regel, är det dock troligt att han tillämpade sin deklarativa 
(explicita) kunskap vid korrigeringen (jämför Krashens monitor). 

Enligt Ellis (2006) och Norris & Ortega (2000) finns det inte tillräckligt 
med longitudinella undersökningar om hur explicit grammatikundervisning 
påverkar inlärningen på längre sikt. Men den forskning som redan har 
genomförts tyder på att förbättringen i de grammatiska kunskaperna är 
hållbar även om kunskaperna kanske minskar litet. Det är också oklart i 
vilken utsträckning och på vilket sätt undervisning i grammatik leder till 
procedural, dvs. implicit kunskap (Ellis 2006:103), vilket ju är målet för 
inlärningen av ett främmande språk.  

Jag har för avsikt att undersöka hur pass permanent förbättringen av de 
grammatiska kunskaperna är hos mina informanter genom att testa dem en 
gång till ett halvt år efter kursens slut. Jag kommer också att analysera de 
uppsatser och översättningsuppgifter som informanterna skrev under kursen. 
Det blir intressant att se hur den procedurala kunskapen utvecklas i 
informanternas fria produktion och om man kan urskilja någon bestående 
effekt av den explicita grammatikundervisningen ännu ett halvt år senare.  
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”som klämde oss på magen medan vi sa A-a-a-
a- och O-o-o- och U-u-u-u-u” 
Berättelser från Dramatens elevskola 

Håkan Åbrink 

Den perfekta svenskan 
Det har förmodligen alltid funnits såväl grupper som enskilda individer som 
ansett sig tala en bättre svenska än andra.1 De har motiverat detta med att de 
bor i en viss landsända, tillhör ett högre socialt skikt eller representerar en 
välutbildad elit. Vissa personer har också genom sitt yrke eller sin position i 
samhället fungerat som förebilder. Före radions tillkomst fanns det dock 
ingen enskild person som genom sin röst var känd över hela landet.  

Medan standardiseringen av skriftspråket i stora drag var genomförd vid 
slutet av 1800-talet (se Teleman 2003), så skedde inte en motsvarande 
utveckling av talspråket. I folkskolan fick eleverna visserligen lära sig ett 
bokstavstroget läsuttal som fungerade som motvikt till dialekterna (Tarschys 
1955:241, Teleman 2003:99, Widmark 1992), men det saknades en kodi-
fierad överregional norm för talspråket. Begreppet rikstalspråk som före-
slogs av Gustaf Cederschiöld 1897 svarade mot detta behov, och betydelsen 
av en riksspråklig varietet diskuterades bland talpedagoger och moders-
målslärare så sent som på 1940-talet (Bergman 1946, Henningsson 1946, 
Mjöberg 1946). Föreställningen om ett enhetligt talspråk var i slutet av 
1800-talet nära förbunden med nationalistiska ideal. Det var särskilt viktigt 
för nationalstaten att språkligt markera sina gränser, t.ex. i Tornedalen. Riks-
talspråket betraktades länge i första hand som en högre stilart, närmast 
avsedd för ceremoniellt bruk (Åbrink 2006b). En person som tagit studenten 
betraktades dock som tillräckligt (ut)bildad för att räknas som riksspråks-
talande. Detta synsätt låg också bakom Sveriges Radios anställningspolitik 
på 1920-talet, som till kravet på studentexamen också fogade att endast män 
kunde komma ifråga, eftersom den manliga rösten ansågs bättre lämpad av 
tekniska orsaker (Jonsson 1982). Radion bidrog till att utveckla rikstal-

                          
1 ”Karin Alexandersson älskade vi också. Hon var en härlig gumma, 1,55 lång och 
nästan lika bred, som klämde oss på magen medan vi sa A-a-a-a- och O-o-o- och U-
u-u-u-u-… Hon ville känna om magen vibrerade för meningen var, att vi skulle ha 
’stödet’ i magen och hämta ljudet därifrån.” (Björnstrand 1975:36) 
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språket vidare. Kravet att bli förstådd i hela riket krävde en tydlig diktion, 
som konserverade vissa äldre uttalsmönster, samtidigt som en lång rad nya 
genrer såg dagens ljus, t.ex. nyhetsuppläsningar, väderleksrapporter och 
sportreferat.  

Det finns emellertid en yrkesgrupp som mer än någon annan har förknipp-
ats med föreställningen om det perfekta talspråket, och det är skådespelarna. 
Redan 1787 grundades, på initiativ av Gustav III, Kungliga Dramatiska 
Teatern, till vilken knöts en elevskola, eller scenskola som den också 
kallades. Av direktivet från kungen framgår att skolan skulle vårda sig om 
talspråket och verka som ett föredöme för den stora allmänheten (Luterkort 
1998:59). Verksamheten som bedrevs till 1964, när den gick upp i Statens 
scenskolor, var en i flera avseenden unik utbildning. 

Elevskolan fick stor betydelse, inte enbart för att den byggde vidare på de 
artikulatoriska stilar som sedan gammalt hade använts inom teatern (Martin 
1987), utan kanske framför allt genom att den skapade ett svenskt scenspråk. 
Det idealiserade talspråk som lärdes ut vid skolan kom under 1800-talet att 
fungera som förebild i samband med uttalsnormering och kodifiering av tal-
språket också utanför teaterns domäner (Widmark 1972, 1992). Huvudfåran 
inom den svenska röst- och talpedagogiken hade också nära berörings-
punkter med skolan genom att några av de mest inflytelserika talpedagog-
erna fanns bland lärarna (Järleby 2001, Luterkort 1998, Martin 1987). Den 
talspråksnorm som användes vid skolan kom också att i stort bli mönster-
bildande för radions (och senare även televisionens) medarbetare, och har 
haft stort inflytande på det talade svenska standardspråket så som vi upp-
fattar det i dag. 

Föreställningen om det perfekta som talspråklig norm är motsägelsefull. 
En retoriker eller kommunikationsstrateg skulle säga att det perfekta språket 
är det som fungerar optimalt i situationen. En sociolingvist skulle kanske 
påpeka att det som är perfekt bestäms av den grupp man väljer att identifiera 
sig med och att innebörden därför varierar mellan individer, grupper och 
situationer. Språklig perfektionism kan också ses som uttryck för samhällets 
och den enskildes behov av kontroll eller som markör för social, politisk, 
kulturell eller ekonomisk tillhörighet. 

Den absoluta talspråksnormen kan också betraktas som toppen på en 
pyramid där basen utgörs av de genuina dialekterna och mellanskiktet av de 
regionala standardspråken (se t.ex. Grönberg 2004:10). För den övre delen 
av pyramiden har bl.a. beteckningar som högspråk, högsvenska, rikstalspråk 
eller talat standardspråk använts (jämför Åbrink 2006a). I dag har föreställ-
ningen om en absolut topp på pyramiden förmodligen övergivits (ingen gör 
anspråk på att sitta högst upp i pyramidens topp och vifta med en svensk 
flagga). Däremot är det förmodligen så att en betydligt större andel av 
befolkningen befinner sig högre upp i pyramiden än tidigare. Detta som en 
följd bl.a. av dialekternas minskade betydelse, den höga utbildningsnivån, 
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skriftspråkets starka ställning, mediernas inflytande och den ökade mobili-
teten i samhället.  

Teatersvenskan som figuration  
Synen på vad det innebär att tala perfekt svenska har förmodligen förskjutits 
från att vara en fråga om formell språkbehärskning till att handla om för-
mågan att använda språket så effektivt som möjligt. Hur skådespelarkonsten 
förhåller sig till retoriken går jag inte närmare in på här (jämför Martin 
1987), utan konstaterar bara att scenspråket måste ta hänsyn till de kommu-
nikativa villkor som hör ihop med teatern. Scenspråket begränsas av 
akustiken, liksom av repertoarens krav på artikulatorisk stil och fokusering 
på budskapet. Detta medför olika slags språkliga modifieringar som skåde-
spelaren lär sig hantera under sin utbildning, bl.a. genom andning, artikula-
tion och frasering. Det är skådespelarnas behärskning av taltekniken som 
vanligen åsyftas med uttrycket att ha en skolad röst.  

Att ha en skolad röst innebär emellertid att skådespelaren både har en full-
ständig kontroll över sin röst och behärskar den absoluta norm för talspråket 
som han/hon har fått lära sig vid elevskolan. Jag kallar denna norm för 
teatersvenska. Den var själva grundförutsättningen för den form av utbild-
ning som gavs vid skolan, men har ytterst sällan blivit ifrågasatt. (Med 
undantag av kortare tidningsdebatter bl.a. på 1920-talet, antagligen först på 
allvar under efterkrigstiden, jämför Luterkort 1998, Järleby 2001). Normen 
bygger på språkliga ideal och talstilar som florerade i Stockholm under 
1700-talet (Widmark 1992, 1999, Åbrink 2007, 2008). Normen kom framför 
allt under 1800-talet att utvecklas didaktiskt och var vid slutet av århund-
radet fast cementerad såväl vid skolan, som i den praktiska teaterverksam-
heten (i och utanför huvudstaden) och i det publika medvetandet (jämför 
Martin 1987, Luterkort 1998, Järleby 2001).  

Teatersvenskan är en konstruktion som inte tycks vara utsatt för samma 
förändringar (åtminstone inte i samma takt) som talspråket i det omgivande 
samhället. Teatersvenskan torde under 1800-talet ha uppfattats som en mer 
bokstavstrogen och artikulatoriskt tydligare variant av samtalsspråket hos 
den övre medelklassen i huvudstaden. Samtidigt var förmodligen teater-
svenskan inte fullt så rigorös som boksvenskan (dvs. folkskolans läsuttal), 
utan kunde tillåta vissa reduceringar i snabbt tal. Teatersvenskan känneteck-
nades vidare bl.a. av att använda franskt uttal av franska lånord (Luterkort 
1998:60) och av ett närmast emfatiskt uttal av vokaler i satsbetonad ställning 
som gav en särpräglad närmast sjungande karaktär åt framställningen, Stig 
Torsslow (1958) gör jämförelsen med predikospråket. Många av teater-
svenskans egenheter hänger samman med att det viktigaste för en skåde-
spelare i äldre tid ansågs vara att ha en stark och hög röst på grund av den 
ofta dåliga akustiken, inte minst med tanke på alla ambulerande föreställ-
ningar i provisoriska lokaler i landsorten. 
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Teatersvenskan är inte en varietet vilken som helst. Det är t.ex. svårt att 
beskriva den som en struktur. Den är inte heller enbart en uttalsnorm. För att 
lyfta fram några speciella drag hos teatersvenskan använder jag begreppet 
figuration som jag hämtat från sociologen Elias (1937/39). Han använder 
figuration i sin kartläggning av civilisationens utveckling. Jag använder det 
för att precisera vissa karakteristika hos teatersvenskan som inte omfattas av 
begreppet varietet. Medan varietet avser ”alla slags kategoriseringar av språk 
och språkbruk som bygger på att man kan urskilja bestämda språkliga 
system eller mönster” (Fraurud & Bijvoet 2004:390), betonar begreppet 
figuration i stället att det rör sig om ett nätverk som sträcker sig över lång 
tid, men med en inbyggd dynamik och utvecklingsbenägenhet. Med figura-
tionsbegreppet vill jag också lyfta fram intersubjektiviteten hos teater-
svenskan; de individer (skådespelarna) som utgör nätverket kan inte isole-
rade från sin publik definiera och avgränsa figurationen på egen hand efter-
som denna till en del upprätthålls och namnges utifrån av betraktarna. Den 
utgör en uttrycksform inom en gemensam kulturell ram, och måste kännas 
igen och accepteras som sådan för att ha ett berättigande. För skådespelaren 
är rösten både arbetsredskapet och den kanske viktigaste markören för hans 
eller hennes yrkesidentitet. Det sätt som rösten används på markerar 
yttrandet som fiktivt eller gestaltat, dvs. som en del av en teaterföreställning. 
De vokala resurser eller rösttekniker som används för detta kan inte 
beskrivas enbart som en varietet eller ett register, utan är exempel på en figu-
ration som har existerat och utvecklats som praktik under flera århundraden. 
En varietet kan studeras och avgränsas med hjälp av enbart strukturella 
kriterier, det går däremot inte med en figuration. (Av utrymmesskäl går jag 
inte närmare in på den sociologiska diskussionen om förhållandet struktur–
aktör, vilken annars är högst relevant för förståelsen av figurations-
begreppet.) Jag har inspirerats av Moira von Wrights (2000) användning av 
begreppet figuration i hennes avhandling om pedagogiska förhållningssätt. 
Hon skriver om individerna som ingår i nätverksfigurationer: ”Varje individ 
som ingår i en figuration är unik och oupprepbar, men figurationen i sig kan 
bestå förhållandevis oförändrad genom flera generationer även om den i 
regel förändras snabbare” (von Wright 2000:150). En skådespelare är en 
”unik och oupprepbar” representant för teatersvenskan, som han/hon delar 
med andra utövare av yrket.  

En röst för det moderna  
Teatersvenskan hade från slutet av 1800-talet fram till andra halvan av 1900-
talet sin förmodligen mest inflytelserika period. Det är också den perioden 
som jag har studerat närmare i projektet En röst för det moderna. Syftet är 
att undersöka hur teatersvenskan utvecklas som figuration under ett viktigt 
formativt skede av det moderna projektet (Åbrink 2007, 2008). Undersök-
ningen bygger på tre empiriska material: a) ett didaktiskt material som består 
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av läroböcker och övningsmaterial, b) ett sociolingvistiskt material som 
utgörs av en språksocial kartläggning av de 475 elever som antogs till elev-
skolan under åren 1894–1953, och c) ett material som består av memoarer, 
biografier och intervjuböcker, och som jag tar upp närmare under avsnittet 
Berättelserna.  

Det är under den undersökta perioden som teatersvenskan nådde ut över 
hela landet genom ljudfilm och rundradio. Skolade röster användes inom 
radion och inte minst radioteatern blev mycket populär. Skådespelaryrket 
blev efter första världskriget mer accepterat än tidigare, och skådespelarna 
fick genom de nya medierna både röster och ansikten hos en större publik, 
de blev för första gången kända långt utanför teatrarna. 

Teatern hade också utvecklats som konstform. Under det moderna 
genombrottet kring sekelskiftet förnyades repertoaren, ensemblespel blev 
viktigare än den enskilde skådespelarens rollprestation, regissörerna fick 
ökad betydelse och skådespelarutbildningen tog intryck av forskningen inom 
medicin, psykologi och lingvistik. Kunskapen om talorganen ledde till att de 
första handböckerna om röst- och talvård såg dagens ljus (t.ex. Bergström-
Simonsson 1916). Krav på naturlighet i framträdandet började ställas på 
skådespelarna. Den unge Anders de Wahl blev publikgunstling på 1890-talet 
genom sin naturliga framtoning (Wennerholm 1974). 

Parallellt med den estetiska modernismen sker en modernisering av hela 
samhället. Det moderna projektet omfattar alla livsområden, också språket 
och teatern måste anpassa sig efter förändringen. Teatersvenskan som har 
sina rötter långt tillbaka i tiden uppfattas som otidsenlig, men enligt Martin 
(1987) är det först på 1940-talet som en äldre artikulatorisk stil med rötter i 
Antiken började överges, bl.a. därför att den politiska retoriken gjort de stora 
språkliga gesterna föråldrade. De nya medierna förde fram nya röstideal. 
Många av de yngre skådespelarna saknade också formell utbildning eller 
hade inte gått Dramatens elevskola (t.ex. Edvin Adolphson och Sickan 
Carlsson). Mot bakgrund av att det utbildades mellan 7 och 12 skådespelare 
per år vid Dramatens elevskola (Luterkort 1998) och att skådespelarpopula-
tionen som helhet utgjordes av högst 1 000 personer, kom teatersvenskan att 
få ett oproportionerligt stort utrymme i offentligheten på grund av det stora 
behov och intresse för den mänskliga rösten som filmen och radion gav 
upphov till. Radiokurser om röstvård gavs redan på 1930-talet och på 1940-
talet blev röstvården ett inslag i den s.k. skolhygienen (Gjerdman & 
Henningsson 1933, Nygren 1958).  

Utbildningen i teatersvenska 
Utbildningen vid elevskolan finns beskriven både av lärare och av elever vid 
skolan, men också i ett par teatervetenskapliga avhandlingar (Martin 1987, 
Järleby 2001). Jag har utifrån detta material försökt bilda mig en uppfattning 
framför allt om de språkliga inslagen i utbildningen. 
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Utbildningen kännetecknas som helhet av en strängt puristisk inställning 
till språk. Det finns bara en godtagbar variant av svenska och varje avvikelse 
måste arbetas bort. De metoder som användes byggde till stor del på gamla 
traditioner inom skolan och hade ofta gått i arv från tidigare generationers 
lärare. Senare tiders röst- och talpedagoger som t.ex. Forsmark (1977) 
använde delvis övningar som var kända ända sedan 1830-talet. Dialekter var 
bannlysta, om inte rollen särskilt krävde det, men då i modifierad form. 
Utbildningen byggde på disciplinering och härdning genom fullständig 
kontroll av kroppen. Uppställningen i tabell 1 visar olika inslag i utbild-
ningen. Det som återfinns i kolumnen Röst sköttes ofta av en annan lärare än 
det som står under Tal, och det som står under rubriken Text av ytterligare 
någon annan. Utbildningen kom att förändras radikalt första gången i början 
av 1930-talet när de äldre lärarna avskedades, och en andra gång i början av 
1950-talet när Sif Ruud tillträdde som lärare i textintepretation (Luterkort 
1998).  

Tabell 1. Innehållet i utbildningen 

RÖST 
somatisk grund 
actio 

TAL 
vokal grund 
pronuntiatio 

TEXT 
verbal grund 
eloquentia 

HANDLING 
kommunikativ 
grund 

plastik: kropps-
hållning, dans, 
rörelse, gestik 

andning: 
magstöd, buk- 
eller bröstand-
ning, tempo, 
resonans, 
röststyrka, vila 

artikulation: rena 
vokaler, 
bokstavstroget 
uttal 

språkrensning: 
bortarbetande av 
dialekt och andra 
avvikelser 

frasering: betonings-
mönster, rytmik 

deklamation: 
recitation, välläsning, 
versmått 

textinterpretation 

kollationering: 
instudering 

gestaltning: uttryck, 
agerande på scen, roll-
tagande, embodiment, 
identifikation 

 
Ända fram till 1950-talet förefaller det som om utbildningen huvudsak-

ligen var koncentrerad till det som återfinns i de tre första kolumnerna, 
medan den fjärde kolumnen, alltså själva arbetet på scenen inte gavs stort 
utrymme under elevtiden.  

Berättelserna  
Många av de mest namnkunniga svenska skådespelarna har genomgått Dra-
matens elevskola, bl.a. Lars Hanson, Inga Tidblad, Gunn Wållgren, Hjördis 
Pettersson, Anders Ek och Georg Rydeberg. Flera har också gjort inter-
nationell karriär, t.ex. Greta Garbo, Signe Hasso, Ingrid Bergman, Viveca 
Lindfors och Max von Sydow. Av de närmare 500 elever som antogs till 
elevskolan under den undersökta perioden finns en del som aldrig gick 
utbildningen eller som hoppade av den i förtid. Det finns också några som 
kom att ägna sig åt andra yrken. Närmare 10 procent av dem som antogs har 
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skrivit memoarer (eller haft hjälp av en medförfattare alternativt låtit sig 
intervjuas). Jag har gått igenom dessa böcker därför att jag har velat få en så 
allsidig uppfattning av utbildningen vid elevskolan som möjligt. Jag tänkte 
också att skådespelarna kanske skulle ha något intressant att säga om 
språkfrågor i största allmänhet eftersom språket har varit deras arbetsred-
skap. De flesta har också något att berätta från elevtiden, mest i anekdotform 
om lärarna och kurskamraterna. På grund av materialets ojämna natur är det 
inte möjligt att här göra en systematisk genomgång. Jag kommer därför bara 
att ta upp några exempel ur det rikhaltiga materialet. 

En av de skådespelare som har ansetts vara en av mest framträdande före-
trädarna för teatersvenskan med sin ”utsökt silverklingande röst” (Waal 
1993:40) var Harriet Bosse (1878–1961). Mot bakgrund av hur svårt det 
brukar anses att hålla isär två så närliggande språk som norska och svenska, 
är beskrivningen av hur det gick till när hon lärde sig teatersvenska något 
märklig: 

För att få ordning på sin norsk-svenska rotvälska vände sig Harriet Bosse till sin 
förra lärare i deklamation, Bertha Tammelin. Tammelin hade varit en fram-
stående skådespelerska, men var numera en mycket uppskattad talpedagog. 
Harriet for ut till den nästan blinda Tammelin som bodde i skärgården. De 
arbetade intensivt med hennes uttal och efter två månader ansåg lärarinnan att 
den unga skådespelerskan var färdig att stå på Dramatens scen. (Waal 1993:32) 

 
Bertha Tammelin var dotter till den legendariska Magdalena Block (1792–
1872) som var både skådespelerska vid teatern och lärare vid elevskolan men 
avskedades från skolan på 1850-talet på grund av sin stränghet (Luterkort 
1998:25). Bosse föredrog under de första åren i Stockholm att prata norska 
privat. Ändå heter det: 

Hon utvecklade en märklig röstkontroll och exakt artikulation som blev prisad 
under hela hennes yrkesliv. De som minns henne säger att ingen talar så tydligt 
numera. Hennes röst var resonant och hördes över hela salongen. (Waal 
1993:40). 

 
En annan av periodens stora skådespelare var Anders de Wahl (1869–

1956). Om hans teknik heter det: 

Han arbetade frenetiskt med att ge huvudklang (mycket populärt uttytt den 
klang som vibrerar i kraniet) större omfång och menade med all rätt att reso-
nansen från den klangen ger större rikedom än brösttonerna. Han lyckades också 
och fick därigenom glidningarna mellan bröst- och huvudtoner (det som kallas 
röstens egalisering) att bli sin specialitet, sin signaturmelodi. (Wennerholm 
1974:47) 

 
Många av eleverna tog privatlektioner innan de sökte in till elevskolan, 

andra gick en förberedande teaterskola och en del tog lektioner vid sidan om 
elevskolan för någon känd talpedagog. En elev som lade ner stor möda på att 
lära sig tekniken var Karin Kavli (1906–1990). ”Karin slet hårt med de 
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tråkiga tungböjningar som fru Bergström-Simonsson föreskrev. Hon andades 
och talade framför brinnande ljus utan att lågan rördes av andedräkten.” 
(Ericson & Kavli 1984:37)  

Mimmi Pollak (1903–1999), som var klasskamrat på elevskolan med 
Greta Garbo, raljerar friskt när det kommer till undervisningen. Hon berättar:  

Vi hade läppgymnastik, tungryggsövningar, tungspetsvibrationer, tunggymna-
stik, gomsegelsljud, tungrotsljud (bakre, främre och mellersta) + främre, meller-
sta och bakre tandvallsljud samt halvläppsljud, som skulle vara både klingande 
och dallrande. (Pollak 1977:46) 

 
Det kan vara lätt att ställa sig undrande inför berättelserna från undervis-

ningen vid elevskolan. För de elever som var födda i Stockholm eller 
mellersta Sverige var det förmodligen inte så svårt att lära sig behärska 
teatersvenskan efter konstens alla regler. Betydligt svårare var det för dem 
som måste arbeta bort sin dialekt. Georg Rydeberg (1907–1983) beskriver 
hur han en gång som elev hade en replik på scenen där han råkade säga ”Jag 
tyckte det lät som ett skött” i stället för ”jag tyckte det lät som ett skott.” Han 
skriver att han sedan dess ”målmedvetet har arbetat på att tala det scenspråk 
som är lämpligt, uteslutande lämpligt och riktigt på en scen, och dit hör defi-
nitivt inte vad vi kallar göteborgska” (Rydeberg 1979:36). En som arbetade 
hårt för att arbeta bort sin dialekt var också Jarl Kulle (1927–1997).  

Medan Jarl diskade på kvällarna skulle han åter och åter upprepa r-ljudet, ’rarare 
rovor rensade de kringvandrande ryssarna aldrig’ eller s-ljudet ’skoningslöst 
skakade stormvinden skogens stammar’. Det gällde att få bort tungrotsr-n, att 
odla den rena vokalen så att ett a inte blev ett au och ett e inte blev ei. 
(Wennerholm 1979:39) 

 
En skådespelare som tycks ha reflekterat lite mer över vad det egentligen 

innebar att arbeta bort sin dialekt var Allan Edwall (1924–1997):  

Jo, jag kommer ju från Jämtland. Numera tycker jag att det känns lite onaturligt 
att prata jämtska. Men på den tiden, när jag var tvungen att övergå till 
rikssvenska kändes det som ett ingrepp i ens identitet. Jag gick på Dramatens 
elevskola och där fick inte förekomma några dialekter. Man skulle tala ett slags 
normalsvenska, Nyköpingsmål, sa man. Det tycker jag är ett vackert språk så det 
talar jag gärna. (Wittström 1988).  

Slutord 
Den utbildning som gavs vid Dramatens elevskola under drygt 175 år var en 
unik företeelse. Uppskattningsvis har drygt 1 000 personer genomgått utbild-
ningen. Ingen annanstans har liknande resurser lagts ner på att utveckla och 
renodla det svenska talspråket. Från slutet av 1800-talet utvecklades skolan 
bl.a. genom Signe Hebbe som introducerade plastiken (Lewenhaupt 1988). 
Nya metoder infördes från kontinenten när det gällde andningsteknik och 
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behärskning av de kroppsliga uttrycksmedlen, samtidigt som det lades ner 
stort arbete på att arbeta bort dialekt och andra normavvikelser hos eleverna. 
Skolan kom att få stor betydelse för den svenska röst- och talpedagogiken, 
som till en del växte fram i anslutning till teatern. I dagens språkverklighet 
kan ett så starkt puristiskt ideal som det som praktiserades vid skolan 
förefalla främmande. Teatersvenskan som figuration lever dock vidare, även 
om vissa taltekniska inslag inte längre är lika framträdande eller förenliga 
med dagens språk- och teatersyn.   
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”Står där & väntar på tricken” 
Stockholmska i svensk populärmusik 

Jenny Öqvist 

Inledning 
Trudgills (1983) nyskapande studie om uttalet i brittisk pop och rock, som 
visade att artister som The Beatles och The Rolling Stones använde ett 
tydligt amerikanskt uttal på sina tidiga skivor, för att sedan gradvis övergå 
till ett mer brittiskt uttal under senare delen av 60-talet, blev startskottet för 
sociolingvistisk forskning om populärmusik. Men det har varit ganska glest 
med uppföljare. Visserligen har ett antal studier tillkommit under de senaste 
tio åren (Simpson 1999, Carlsson 2001, Gibson 2005, Beal 2008, Jensen & 
Brato 2008), men forskningsområdet är fortfarande rätt underutvecklat. 
Populärmusik är helt enkelt inte något populärt studieobjekt bland språk-
forskare, och detta gäller i ännu högre grad för andra språk än engelska – 
språkforskning om populärmusik på svenska är i det närmaste obefintlig.  

Inom ramen för ett större forskningsprojekt om stockholmska undersöker 
jag användningen av stockholmska språkdrag i svensk populärmusik och i 
den här artikeln redovisas de första delresultaten. Det övergripande syftet 
med studien som helhet är att analysera hur stockholmska dialektdrag funge-
rar som stilresurs i olika genrer av svensk populärmusik. Termen populär-
musik används i studien övergripande för en rad olika stilar och genrer som 
hiphop, pop, progg, punk, rock med mera., medan jag har valt att utesluta 
dansband, jazz, musikal och schlager.  

I artikeln presenteras en första kartläggning av användningen av stock-
holmska dialektdrag i svensk populärmusik. Först introduceras studiens 
material, och sedan redovisas och diskuteras de dialektdrag som jag hittat i 
materialet. Därefter redogörs för användningen av dialektdragen, med en 
kort diskussion av de mönster och tendenser som jag har kunnat urskilja. I 
det avslutande avsnittet resonerar jag lite kring vad studien i sin helhet kan 
bidra med och hur det fortsatta arbetet kommer att se ut.  

Material 
Materialet till studien som helhet utgörs av populärmusik inspelad på skiva 
av artister med Stockholmsbakgrund, huvudsakligen under de senaste 40 
åren. Med Stockholmsbakgrund avses, för personer som är födda i Sverige, 
att de har bott i Stockholm under huvuddelen av sin uppväxt (0–18 år). För 
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personer som är födda i något annat land än Sverige innebär det att de har 
bott i Stockholm under huvuddelen av sin uppväxt eller sin tid i Sverige. 
Som Stockholm räknas i undersökningen Stor-Stockholmsområdet som det 
definierades före utvidgningen 2005, dvs. alla kommuner i Stockholms län 
utom Norrtälje, Nykvarn, Nynäshamn och Södertälje.  

I tabell 1 listas de artister som analyserats; vilka skivor som analyserats 
framgår av källförteckningen. Till denna första delstudie har jag valt ut 
välkända artister och försökt få en någotsånär jämn spridning tidsmässigt 
såväl som stilmässigt. Några förklaringar till tabellen: För det flesta artister 
har jag lyckats få fram biografiska uppgifter; när sådana saknas markeras 
detta med ett streck. Som skivutgivning räknas publicering av alla skiv-
format, dvs. SP, EP, LP, CD.1 Samlingsskivor räknas dock inte. Att klassi-
ficera artisternas musikstilar är komplicerat, framför allt eftersom det råder 
så lite konsensus kring vad olika termer står för, men också för att en artists 
uttryck innehåller många komponenter (instrumentering, klädsel, sångstil, 
gitarrljud, textteman, scenstil etc.), och det inte är självklart vilken vikt man 
ska lägga vid de olika delarna (jämför Auslander 2006:39). Termerna som 
jag har valt här ska bara ses som riktmärken. Observera vidare att musik-
stilen som anges enbart gäller de skivor som jag har analyserat. 

Stockholmska dialektdrag i materialet 
Undersökningen innefattar stockholmska språkdrag på fonetisk nivå, på 
suprasegmentell/prosodisk nivå, på lexikal nivå och, i någon mån, på 
syntaktisk nivå. Vilka variabler som skulle ingå i studien har framkommit 
genom analysen av materialet. Studiens tyngdpunkt ligger på uttalsmässiga 
faktorer eftersom dessa är klart mest framträdande. Förutom min egen 
kännedom om stockholmskans fonetik och prosodi har ett antal tidigare 
studier fungerat som referens och jämförelse (Uhrström 1911, Nordisk 
Familjebok 1918, Bergman 1979 [1946], Ståhle 1981, Kotsinas 1994, 2005). 

För de fonetiska variablerna har jag valt att göra en enkel tudelad katego-
risering av förekomsterna som antingen standardvarianter eller Stockholms-
varianter, och enkla IPA-tecken används som symboler för Stockholmsvari-
anterna, trots att det finns variationer i uttalet. Det är framför allt frågan om 
det är stockholmska eller om det är standardsvenska som används som är 
aktuell i det här skedet av undersökningen, snarare än vilka olika varianter 
av stockholmska som förekommer.2  

                          

 

1 De främsta källorna för biografiska respektive diskografiska uppgifter har varit 
Sneum 2005, och, på webben, Progg.se, Punktipset, Svensk mediedatabas, Wiki-
pedia, samt diverse artisters och skivbolags webbplatser.  
2 Dessutom motiveras detta tillvägagångssätt av att det material som analyseras, dvs. 
sång i populärmusik, ofta är svårt att analysera och kategorisera fonetiskt mer 
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Tabell 1. Analyserade artister sorterade efter år för skivdebut 

Artist/Sångare Född 
år 

Uppväxtområde i 
Stockholm 

Skivut-
givning 

Musikstil 

Marie Bergman 1950 – 1974– Visa/rock 

Ulf Lundell 1949 Södermalm;  
Saltsjö-Boo (Nacka) 

1975– Rock 

Magnus Uggla 1954 Östermalm; Nacka 1975– Rock 

Ebba Grön/Joakim Thåström 1957 Högdalen; Rågsved 1978– 
1982 

Punk/rock 

KSMB/Mikael Alonzo 1960 Skärholmen 1979– 
1981 

Punk/rock 

KSMB/Esteban Guiance – – = = 

Noice/Hasse Carlsson 1965 Gustavsberg 1979– 
1981 

Rock 

Reeperbahn/Olle Ljungströmi 1961 Vaxholm 

 

1979– 
1983 

Ny 
våg/rock 

Lustans lakejer/ Johan Kinde 1963 Åkersberga 1980– Ny våg/ 
syntpop 

Tant Strul/Kajsa Gryttii 1961 Hammarbyhamnen 
(Södermalm) 

1980– 
1985 

Ny 
våg/rock 

Stockholms negrer/Mikael 
Alonzo 

1961 Skärholmen 1985– 
1989 

Punk/rock 

Orup 1958 Huddinge 1987– Pop 

JustD/Wille Crafoord  1966 Äppelviken 
(Bromma) 

1989– 
1996 

Hiphop 

JustD/Peder Ernerot  – – = = 

Irma (Schultz) 1965 Södermalm 1989– Pop 

Lisa Nilsson 1970 Tyresö 1992iii– Soulpop 

The Latin Kings/ Dogge 
Doggelito 

1975 Norra Botkyrka 1993– 
2004 

Hiphop 

Idde Schultz 1963 Södermalm 1995– Pop 

Petter 1973 Södermalm 1998– Hiphop 

Tomas Andersson Wij 1972 Fruängen 1998– Rock 

Ison & Fille/Ison Glasgow – Bredäng 2000– Hiphop 

Ison & Fille/Fille Leiva Wenger 1980 Vårberg 2000– Hiphop 

Florence Valentin/Love Antell 1980 Östermalm 2003– Indie/pop 
i OL delade på uppgiften som sångare med Dan Sundquist på de två första albumen (Reeper-
bahn 1979, Venuspassagen 1981); här begränsar jag mig till låtar/album med OL. 
ii Första sångaren i Tant Strul var Kersti Stiege, som sjöng på skivdebuten 1980, singeln 
Pappas tant, liksom på singeln Alice underbar som kom året därpå. KG övertog sången fr.o.m. 
tredje singeln, Jagad (1982). 
iii 1992 är året för LN:s skivdebut på svenska; skivdebut på engelska tre år tidigare. 

                                                                                                                             
detaljerat (vilket exempelvis kan bero på sångteknik, eller på att det inte går att höra 
sången tillräckligt tydligt på grund av inspelningstekniska aspekter etc.). 



Jenny Öqvist: ”Står där & väntar på tricken” 391 

 
I tabell 2 listas de fonetiska variabler som är aktuella i undersökningen. 

För en närmare beskrivning av de fonetiska variablerna hänvisas till den nyss 
nämnda forskningen, med undantag av r-ljudet eftersom vissa r-varianter i 
mitt material inte finns beskrivna där. 

Tabell 2. Fonetiska variabler i materialet 

Standardvariant Stockholmsvariant(er) Ordexempel 

ɑ: a: stan 

ɛ:  e:/æ: iväg 

ø, ø: œ, œ: drömma, skön 

ø ɵ dörr 

r  ɹ, ɻ raggare 

ɧ  ʂ/x sjuk 
 

Enligt litteraturen om den äldre stockholmskan är r-ljudet typiskt vibra-
tionslöst (dvs. frikativt) när det inte bortfaller helt, vilket det tenderar att 
göra särskilt i ändelser (Uhrström 1911, Bergman 1979, Ståhle 1981, 
Kotsinas 2005).3 Frikativt r-ljud är numera ett av flera möjliga standarduttal 
av r-ljudet (Engstrand 2004:167 f.) och bortfall av r finns inte i mitt material. 
Däremot finns alla de varianter av tungspets-r som Engstrand (ibid.) tar upp i 
sin beskrivning av r-fonemet i svenskan, dvs. approximantiskt, frikativt och 
tremulantiskt r-ljud. Dessutom finns en särskild variant av det halvvokaliska 
r-ljudet som ligger nära r-uttalet i nordamerikansk engelska, en retroflex 
approximant (Engstrand 2004:150). Det är de båda approximantiska r-vari-
anterna (ɹ, ɻ) som jag räknar som stockholmska, och särskilt intressant är den 
mer extrema, retroflexa varianten. Jag räknar än så länge bägge som 
stockholmska, främst eftersom det inte alltid är möjligt att avgöra skillnaden 
mellan ljuden. 

Om vi går vidare till den suprasegmentella eller prosodiska nivån, handlar 
det här framför allt om nasal röstklang. Det finns två olika slags nasala röst-
klangstyper, öppen nasalering och sluten nasalering (Lindblad 1992:157 f.).4 

                          
3 Observera att i Kotsinas (1994) studie av stockholmskt ungdomsspråk undersöks 
inte r-ljudet. 
4 Vid sluten nasalering är näshålan blockerad på något sätt och röstklangen får en 
allmänt täppt karaktär. Vid öppen nasalering är i stället vägen upp genom näshålan 
öppen (velum är sänkt). Detta påverkar de flesta ljud eftersom majoriteten av språk-
ljuden bildas med näshålan helt eller nästan helt avstängd från munhålan. Klusiler 
och frikativor är särskilt känsliga för öppen nasalering, liksom slutna vokaler. Sluten 
och öppen nasalering kan också förekomma samtidigt. (Lindblad 1992:157 f.) 
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I mitt material handlar det framför allt om öppen nasalering.5 Att nasalitet är 
utmärkande för stockholmska är ett påstående som dyker upp lite varstans 
(t.ex. Ståhle 1981:85, Lindblad 1992:165, Kotsinas 1994:108), men mer sub-
stantiella analyser av fenomenet saknas. En lätt diftongering av långa 
betonade vokaler är ett annat drag som ibland nämnts som stockholmskt 
(t.ex. Kotsinas 2005:18) men även detta är underanalyserat. I mitt material 
verkar vokalförlängning med lätt diftongering ibland förekomma i kombina-
tion med öppen nasalering. Eftersom materialet jag analyserar här knappast 
är optimalt för att göra mer detaljerade analyser av nasal röstklang, eller 
diftongering, blir avsaknaden av tidigare forskning problematisk.6 Analysen 
av öppen nasalering (inklusive eventuella inslag av diftongering) i artikeln 
ska därför betraktas som preliminär.  

På lexikal nivå har tanken varit att fånga ord, fraser och uttryck som är 
stockholmska och inte standard- eller riksspråkliga. I praktiken har detta gått 
till så att jag har valt ut de ord, fraser och uttryck som jag uppfattar som 
stockholmska, och därefter genom ordböcker (Gibson 1978, Kotsinas 1996, 
1998a, Doggelito & Kotsinas 2004) försökt fastslå om dessa är typiska för 
Stockholm eller inte.  

På syntaktisk nivå handlar det endast om en konstruktionstyp, nämligen 
rak ordföljd i satser som inleds med icke-subjekt. Ganuza (2008) undersöker 
i sin avhandling denna konstruktionstyp (som hon kallar XSV) hos ung-
domar i flerspråkiga miljöer i Göteborg, Malmö och Stockholm och finner 
att den är rätt ovanlig: i det talspråkliga materialet som helhet användes XSV 
i fyra procent av de möjliga fallen, i spontana samtal mellan kamrater ökade 
andelen till cirka tio procent. Som Ganuza (2008:140) själv påpekar står 
dessa resultat i skarp kontrast till tidigare forskning (t.ex. Kotsinas 1994, 
1998b) där konstruktionen hävdas vara mycket vanlig i multietniskt ung-
domsspråk. Inom skönlitteraturen har XSV under senare år ofta fungerat som 
en slags markör i skildringar av just multietniskt ungdomsspråk (Josephson 
2003). Mot bakgrund av detta tyckte jag att det var intressant att undersöka 
förekomsten av XSV i mitt material.7  

                          
5 Här vill jag rikta ett stort tack till Christina Samuelsson, Linköpings universitet, 
som har varit till mycket stor hjälp när jag har försökt komma underfund med hur 
öppen och sluten nasalering låter och fungerar. (Givetvis är jag ensamt ansvarig för 
analyserna.)  
6 Jag planerar att undersöka både nasalering och diftongering närmare i stock-
holmska i talat material (inom ramen för det större forskningsprojekt om stock-
holmska som jag bedriver). 
7 Ordföljdsvariabeln inkluderades alltså inte på induktiv grund som övriga variabler. 
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Användningen av stockholmska dialektdrag i materialet 
Av de analyserade artisterna är det tre stycken som i stort sett inte använder 
några dialektdrag alls, nämligen Irma, Lisa Nilsson och Orup. Även om de 
skiljer sig åt en del sinsemellan anser jag att man kan beskriva samtligas 
musik som relativt mainstream och kommersiell popmusik.8 Kanske kan det 
vara så att standardspråk – i motsats till dialektdrag – används som en stil-
resurs för den här typen av populärmusik, eftersom man genom att använda 
ett mer neutralt standardspråk undviker den lokala och sociala anknytning 
som dialektdrag signalerar.  

Den andra ytterligheten finns i hiphop (Ison & Fille, JustD, Petter, The 
Latin Kings) där dialektdrag används frekvent och systematiskt. Utmärkande 
för hiphop-artisterna är också att de genomgående använder många lexikala 
dialektdrag i sina texter. Den lokala anknytningen, med många referenser till 
platser och företeelser i Stockholm, är också mycket framträdande hos Ison 
& Fille, The Latin Kings och Petter (mindre hos JustD). Hiphopen är en 
global genre som samtidigt utmärks av just den lokala förankringen (Sern-
hede 2002, Söderman 2007:26–27) och användningen av dialektdrag är en 
av beståndsdelarna i denna anknytning (jämför Söderman 2007:42).  

I tabell 3 sammanfattas artisternas användning av de stockholmska 
dialektdragen. För att klassas som användare av ett visst drag måste artisten 
använda det upprepade gånger, men inte nödvändigtvis genomgående. När 
en artist är markerad med fetstil betyder det att draget används både ofta och 
tydligt. 

Det begränsade utrymmet tillåter endast en kortare diskussion av några av 
variablerna (a-ljudet, r-ljudet, nasal röstklang, lexikon, XSV), så tabellen får 
i viss utsträckning tala för sig själv. 

En av Lustans Lakejers mest kända låtar är Diamanter, ursprungligen 
släppt som deras debutsingel 1980 men mer känd i en version från 1982. 
Låten inleds med textraderna: ”Jag ska börja bli elak, jag ska odla mitt hat, 
för om hatet är tillräckligt kallt, så ser man världen så klart.” De långa a-
ljuden i hat och klart är avgjort mer öppna än standard, och bidrar (till-
sammans med de ytterligare förekomsterna av långt, öppet a-ljud) starkt till 
låtens blaserade, cyniska uttryck. Detta blir extra tydligt när man jämför med 
nyinspelningen av Diamanter som kom ut 2007, där Johan Kindes uttal av 
långt a-ljud i stället är standardspråkligt. Världströttheten finns fortfarande 
kvar, texten är ju densamma, men den förmedlas inte med samma omedel-
barhet. Det tror jag beror dels på att det inte är lika effektfullt att vara 

                          
8 Detta möjligen med undantag av Orups första album (1988), som har ett mer 
personligt tilltal och ligger längre från mittfåran musikaliskt (och som dessutom 
innehåller ett fall av u-haltigt kort ö-ljud framför r i textraden ”Jag glömmer aldrig 
första gången som vi sågs”, i låten Är du redo?). 
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Tabell 3. Artisternas användning av stockholmska dialektdrag 

Variabel Används av 

ɑ:  a: Andersson Wij, Lustans Lakejer, Uggla 

ɛ:  e: Bergman,1 Ebba Grön, KSMB, Lundell, Noice, Reeperbahn, 
Stockholms negrer, Uggla 

ɛ:  æ: Andersson Wij, Ison & Fille, The Latin Kings 
ø, ø:  œ, œ: Ison & Fille, The Latin Kings 

ø, œ  ɵ Ebba Grön, KSMB, Lundell, Noice, Petter, (Idde) Schultz, Tant 
Strul, The Latin Kings, Uggla 

r  ɹ, ɻ Andersson Wij, Ebba Grön, JustD, KSMB, Lustans Lakejer, 
Petter, Reeperbahn, Schultz (Idde), Stockholms negrer, Tant 
Strul, Uggla 

ɧ  ʂ Andersson Wij, Reeperbahn, Uggla 

ɧ  x Ison & Fille, The Latin Kings 

Nasal röstklang 
(öppen nasalering) 

Ebba Grön, JustD, KSMB, Noice, Petter, Stockholms negrer 

Ebba Grön, Florence Valentin, Ison & Fille, JustD, Lundell, 
Noice, Petter, The Latin Kings, Uggla  

Lexikon 

Syntax XSV Ison & Fille, (The Latin Kings) 

blaserad vid 46 som att vara det vid 19 års ålder, dels på förändringen i 
sångstilen, däribland a-uttalet. 

Det ”amerikanska” r-ljudet, dvs. det retroflexa approximantiska r-ljudet 
(ɻ) är ett av de nya Stockholmsdrag som jag har hittat i materialet. Det hörs 
oftast och tydligast hos Wille Crafoord och Peder Erneroth i JustD, Mikael 
Alonzo i KSMB och Stockholms negrer, Olle Ljungström i Reeperbahn, 
samt hos Magnus Uggla. Det förekommer i samtliga ställningar (dvs. ordini-
tialt, efter konsonant, mellan två vokaler samt ordfinalt). Ofta används flera 
olika r-uttal, t.ex. frikativt, approximantiskt och retroflext approximantiskt, i 
en och samma låt.  

Nasal röstklang eller öppen nasalering har inte beskrivits närmare i tidig-
are forskning om Stockholmska, men är ett framträdande drag bland flera av 
artisterna i mitt material. Det hörs exempelvis ofta hos Hasse Carlsson, 
sångare i Noice. I låten En kväll i t-banan (Tonårsdrömmar, 1979) finns det 
bl.a. i förrefrängen: ”Högt uppe ovanför mej, en kamera letar i mängden, ser 
mej själv på en ruta, står där och väntar på tricken”. Det är framför allt de 
kursiverade orden som sjungs med nasal röstklang, och i orden uppe och 
själv finns även en viss förlängning och lätt diftongering av e respektive ä.  

I samma låt används även ett dialektdrag på lexikal nivå, ordet tricken, 
Stockholmsslang för tunnelbanan eller tunnelbanetåget (Kotsinas 1998a). 
Genom att använda detta slangord för den typiskt stockholmska företeelsen 
tunnelbana (som ju hela låten handlar om), får låten ett extra tydligt Stock-
holmsperspektiv. Ordet tricken används i materialet även av Ulf Lundell i 
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Stockholms city (Vargmåne, 1975), av Ebba Grön i Vad ska du bli, (1979, 
Samlade singlar 78–82.) och av Florence Valentin i 16 ton (Pokerkväll i 
Vårby gård, 2007). 

Undersökningens enda syntaktiska variabel, rak ordföljd i satser som 
inleds med icke-subjekt (XSV), är väldigt sällsynt i materialet som helhet. 
Ison & Fille och The Latin Kings är de enda artisterna i materialet som 
använder multietnisk stockholmska, och i enlighet med tidigare forskning 
(t.ex. Kotsinas 1994, Ganuza 2008) förväntade jag mig att hitta ordföljden 
XSV hos dem, snarare än hos andra artister. Hos The Latin Kings visade sig 
dock förekomsten av XSV vara i det närmaste obefintlig; jag har gått igenom 
alla gruppens fyra album, totalt 48 låtar, och bara hittat ett enda fall, i låten 
T.L.K. på gruppens sista album (Omertá 2003): ”ta det piano, softa hermano, 
annars du får micken direkt upp i ano”. Hos Ison & Fille däremot är den raka 
ordföljden relativt vanlig; på albumet Ison & Fille (2004) finns nio före-
komster, t.ex. i låten Håll huvet högt: ”men så länge jag ser jag skriver ner, 
för er kvar o er som inte är vid liv nåt mer”.9  

Avslutning 
Genom att undersöka användningen av stockholmska inom ett i stort sett 
outforskat användningsområde för sociodialektal variation, svensk populär-
musik, kan vi få veta mer om hur sådan språklig variation används som stil-
resurs. Genom att identifiera vilka stockholmska sociodialektala drag som 
används när, av vilka artister och inom vilka musikstilar, bidrar studien till 
en fördjupad beskrivning av stockholmska. Eftersom språklig variation alltså 
är en del av populärmusiken, och ingår i dess uttrycksarsenal, kan närmare 
analyser av denna språkanvändning även ge ny kunskap om populärmusik. 

För att närmare förstå vilken roll språklig variation spelar i populärmusik 
tror jag att det är nödvändigt att kombinera sociolingvistiska verktyg (t.ex. 
Eckert 2003) med resultat från populärmusikforskning (t.ex. Fornäs 1995, 
Frith 1996, Auslander 2006). Nästa steg i undersökningen blir därför att 
analysera kopplingen mellan dialektanvändning, musikstil och artistens indi-
viduella stil närmare genom ett sådant arbetssätt.10 

                          
9 Jag har inte räknat ut det totala antalet huvudsatser som inleds med icke-subjekt, 
och kan därför inte ange hur stor andel av dessa de nio fallen av XSV utgör. Men 
albumet har totalt femton låtar, alla med långa texter, så de nio XSV-konstruk-
tionerna kommer inte särskilt tätt på varandra. 
10 Jag vill rikta ett varmt tack till den kompetenta, och vänliga personalen på Statens 
Ljud- och bildarkiv (numera Audovisuella medier inom KB). Jag vill också tacka 
alla vänner och kolleger som delat med sig av musikupplevelser och bidragit med 
många värdefulla tips och synpunkter. 



396 Svenskans beskrivning 30 

Fonogram 
Andersson Wij, Tomas 2000. Ett slag för dig. CD. Warner Music Sweden. 
Andersson Wij, Tomas 2002. Vi är värda så mycket mer. CD. Metronome/Warner 

Music Sweden AB. 
Andersson Wij, Tomas 2008. En sommar på speed. CD. Sonet/Universal Music. 
Bergman, Marie 1973. Mitt ansikte. LP. Metronome. 
Bergman, Marie 1981. Hjärtats lust. LP. Metronome. 
Ebba Grön 1979. We’re only in it for the drugs! LP. Mistlur. 
Ebba Grön 1981. Kärlek & uppror. LP. Mistlur. 
Ebba Grön 1982. Ebba Grön. LP. Mistlur. 
Ebba Grön 1983. Samlade singlar 78–82. LP. Mistlur. 
Florence Valentin 2003. Allt dom bygger upp ska vi meja ner. CD. MNW. 
Florence Valentin 2007. Pokerkväll i Vårby Gård. CD. Bonnier Amigo Music. 
Idde Schultz 1995. Idde Schultz. CD. MCA Music Entertainment. 
Irma 1991. Irma. CD. Sony. 
Ison & Fille 2004. Ison & Fille. CD. Hemmalaget. 
Ison & Fille 2006. Stolthet. CD. Hemmalaget 
JustD. 1991. Svenska ord. CD. Telegram Records Stockholm. 
KSMB m.fl. 1979. Bakverk 80. LP. MNW. 
KSMB 1980. Aktion. LP. MNW. 
KSMB 1981. Rika barn leka bäst. LP. MNW. 
KSMB 1989. Sardjentpepper. CD. MNW. 
Lundell, Ulf 1975. Vargmåne. LP. Harvest/EMI. 
Lundell, Ulf 1976. Törst. LP. Harvest/EMI. 
Lundell, Ulf 1978. Nådens år. LP. Parlophone/EMI. 
Lundell, Ulf 1979. Ripp rapp. LP. Parlophone/EMI. 
Lundell, Ulf 1980. Längre inåt landet. LP. Parlophone/EMI. 
Lustans Lakejer 1981. Lustans lakejer. LP. Stranded Rekords. 
Lustans Lakejer 1981. Uppdrag i Genève. LP. Stranded Rekords. 
Lustans Lakejer 2007. ”Diamanter 1982”; ”Diamanter 2007”. Samlade synder 1981–

2007. CD. Universal Music AB. 
Nilsson, Lisa 1992. Himlen runt hörnet. CD. Diesel Music AB.  
Noice 1979. Tonårsdrömmar. LP. Sonet. 
Noice 1980. Bedårande barn av sin tid. LP. Sonet. 
Noice 1981. Dolce vita. LP. Sonet. 
Orup 1988. Orup. LP. WEA. 
Orup 1989. Orup 2. LP. WEA. 
Orup 1992. Stockholm & andra ställen. CD. Metronome Records AB. 
Petter 1998. Mitt sjätte sinne. CD. BMG. 
Petter 1999. Bananrepubliken. CD. BMG. 
Reeperbahn 1981. Venuspassagen. LP. Mercury. 
Reeperbahn 1983. Peep-Show. LP. Stranded Records. 
Stockholms Negrer 1996. Det förlovade landet. Samlade pärlor. CD. MNW.  
Tant Strul 1983. Amason. LP. MNW. 
Tant Strul 1984. Jag önskar dig. LP. MNW. 
The Latin Kings 1994. Välkommen till förorten. CD. Warner. 
The Latin Kings 1996. I skuggan av betongen. CD. EMI. 
The Latin Kings 2000. Mitt kvarter. CD. EMI. 
The Latin Kings 2003. Omertá. CD. EMI. 



Jenny Öqvist: ”Står där & väntar på tricken” 397 

Uggla, Magnus 1975. Bobbo Viking. LP. CBS. 
Uggla, Magnus 1976. Livets teater. CBS. 
Uggla, Magnus 1977. Va ska man ta livet av sej för när man ändå inte får höra 

snacket efteråt. LP. CBS. 

Litteratur 
Auslander, Philip 2006. Performing glam rock. Gender and theatricality in popular 

music. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.  
Beal, Joan Christine 2008. ‘You’re not from New York city, you’re from Rother-

ham’. Dialect and identity in UK ‘Indie’ Music. Föredrag, Sociolinguistic Sym-
posium 17, Amsterdam 5 april 2008.  

Bergman, Gösta 1979 [1946]. Språket på Söder. I: G. Bergman, Ord & Stil. Stock-
holm: Prisma. S. 100–119. 

Bodén, Petra 2005. The sound of ’Swedish on multilingual ground’. I: A. Eriksson 
& J. Lindh (red), Proceedings from FONETIK 2005. Göteborg 25–27 May 2005. 
Göteborg: Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet. S. 37–40. 

Carlsson, Carl J. 2001. The way they sing it. Englishness and pronunciation in 
English pop and rock. Moderna språk. 95 (2). S. 161–168. 

Doggelito, Dogge & Kotsinas, Ulla-Britt 2004. Förortsslang. Stockholm: Norstedts 
ordbok. 

Eckert, Penelope 2003. The meaning of style. I: W.-F. Chiang, E. Chun, L. Maha-
lingappa & S. Mehus (red.), Salsa 11. Texas Linguistics Forum. 47. S. 41–53. 

Engstrand, Olle 2004. Fonetikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
Fornäs, Johan 1995. Listen to you voice! Authenticity and reflexivity in karaoke, 

rock, rap and techno music. I: W. Straw S. Johnson, R. Sullivan & P. Friedlanders 
(red.), Popular music: Style and identity. Montreal: Centre for Research on 
Canadian Cultural Industries and Institutions. S. 99–110. 

Frith, Simon 1996. Performing rites. On the value of popular music. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press. 

Ganuza, Natalia 2008. Syntactic variation in the Swedish of Adolescents in Multi-
lingual Urban Settings. Subject-verb Order in Declaratives, Questions and 
Subordinate Clauses. (Dissertations in bilingualism. 15) Stockholm: Centre for 
Research on Bilingualism, Stockholm University. 

Gibson, Andrew 2005. Non-prevocalic /r/ in New Zealand hip-hop. New Zealand 
English Journal. 19. S. 5–12. <http://www.victoria.ac.nz/lals/publications/pdfs/ 
nzej-pdfs/2005-pdfs/andrew%20gibson.pdf>. 

Gibson, Haldo 1978. Svensk slangordbok. 2 utökade uppl. Stockholm: Esselte 
studium. 

Jensen, Sandra & Brato, Thorsten 2008. ’You used to gerri’ in yer fishnets, now you 
only gerri’ in yer nightdress’. Regional and supraregional accents in English rock 
songs. Föredrag, Methods of Dialectology 13, Leeds 4 augusti 2008. 

Josephson Olle 2003. Nya realistiska samtal? Något om samtalsgrammatik i 2000-
talets svenska skönlitteratur I: B. Nordberg (red.) Grammatik och samtal. Studier 
till minne av Mats Eriksson. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala 
universitet. S. 329–341. 

Kotsinas, Ulla-Britt 1994. Ungdomsspråk. (Ord och stil. 25.) Uppsala: Hallgren & 
Fallgren. 

Kotsinas, Ulla-Britt 1996. Stockholmsslang. Folkligt språk från 80-tal till 80-tal. 
Stockholm: Norstedt. 



398 Svenskans beskrivning 30 

Kotsinas, Ulla-Britt 1998a. Norstedts svenska slangordbok. Stockholm: Norstedts 
ordbok. 

Kotsinas, Ulla-Britt 1998b. Language contact in Rinkeby, an immigrant suburb. I: J. 
Androutsopoulos & A. Scholz (red.), Jugendsprache langue de jeunes youth 
language. Frankfurt am Main: Peter Lang. S 125–148. 

Kotsinas, Ulla-Britt 2005. Om förändringar i Stockholmsspråk. I: U. Börestam & B.-
L. Gunnarsson (red), Språk och kultur i det multietniska Sverige. (TeFa. 44.). 
Uppsala: Uppsala universitet. S. 7–25. 

Lindblad, Per 1992. Rösten. Lund: Studentlitteratur. 
Nordisk Familjebok 1918. Band 27. S. 30–33. 
Progg.se. [Tillgänglig på <http://www.progg.se>.] 
Punktipset. [Tillgänglig på <http://www.punktipset.se>.] 
Sernhede, Ove 2002. Alienation is my nation: hiphop och unga mäns utanförskap i 

det nya Sverige. Stockholm: Ordfront. 
Simpson, Paul 1999. Language, culture and identity. With (another) look at accents 

in pop and rock singing. Multilingua. 18(4). S. 343–367. 
Sneum, Jan (red.) 2005. Bonniers rocklexikon. Stockholm: Bonnier.  
Ståhle, Carl Ivar 1981. Stockholmsnamn och Stockholmsspråk. Stockholm: Norstedt. 
Svensk mediedatabas [Tillgänglig på <http://www.slba.se/slbaweb>.] 
Söderman, Johan 2007. Rap(p) i käften: hiphopmusikers konstnärliga och pedagog-

iska strategier. (Studies in music and music education. 10.) Malmö: Malmö Aca-
demy of Music, Lund University. 

Trudgill, Peter 1983. Acts of conflicting identity. The sociolinguistics of British 
pop-song pronunciation. I: P. Trudgill, On dialect: Social and geographical per-
spectives. Oxford: Blackwell. S. 141–160.  

Uhrström, Wilhelm 1911. Stockholmska. Slang, vulgarismer och skämtord. Stock-
holm: Norstedt. 

Wikipedia. [Tillgänglig på <http://sv.wikipedia.org>.] 



Deltagare vid Svenskans beskrivning 30  
i Stockholm den 10 och 11 oktober 2008 
 
Emilia Aldrin, Inst. för nordiska 

språk, Uppsala univ. 
Paola Allegrini, Humanistiska inst., 

Örebro univ. 
Birgitta Almgren, Ekenbergska 

gymnasiet, Södertälje 
Margareta Almgren, Universidad del 

País Vasco UPV-EHU 
Maria Arnstad, Språktidningen 
Sofia Ask, Inst. för humaniora, 

svenska språket, Växjö univ. 
Bengt Baedecke, Regeringskansliet 
Theres Bellander, Inst. för nordiska 

språk, Uppsala univ. 
Malin Bengtson, Södertörns folkhög-

skola 
Josefin Bergfeldt, Malmö högskola 
Görel Bergman-Claeson, Inst. för 

nordiska språk, Uppsala univ. 
Anders Björkvall, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 
Susanne Blomkvist, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ.  
Ann Blückert, Inst. för nordiska 

språk, Uppsala univ. 
Mona Blåsjö, Inst. för nordiska språk, 

Stockholms univ. 
Lovisa Boberg, Norstedts Aka-

demiska Förlag 
Petra Bodén, Språk- och litteratur-

centrum, Lunds univ. 
Rut Boström, Inst. för nordiska språk, 

Uppsala univ. 
Sally Boyd, Inst. för lingvistik, Göte-

borgs univ. 
Magnus Brenner, Inst. för nordiska 

språk och nordisk litteratur, Hel-
singfors univ. 

Åsa Brumark, Inst. för svenska, reto-
rik och journalistik, Södertörns 
högskola 

Lena Bruzaeus, Malmö högskola 
Daniel Brånn, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 

Vesna Busić, Folkuniversitetet, Umeå 
Maria Bylin, Inst. för nordiska språk, 

Stockholms univ. 
Gunilla Byrman, Inst. för humaniora, 

Växjö univ. 
Margit Bönnemark 
Ylva Carlsson, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 
Yvonne Carlsson, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 
Judith Chrystal, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 
Alexandra Czartoryski, Inst. för nord-

iska språk, avd. för nationella 
prov, Uppsala univ. 

Kristina Danielsson, Inst. för nord-
iska språk, Stockholms univ. 

Hélène Edberg, Inst. för svenska, 
retorik och journalistik, Södertörns 
högskola 

Ann-Catrine Edlund, Inst. för språk-
studier, Umeå univ. 

Anders Eklund, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Gerd Eklund, Institutet för språk och 
folkminnen 

Maria Eklund Heinonen, Inst. för 
nordiska språk, Uppsala univ. 

Ulla Ekvall, Inst. för nordiska språk, 
Stockholms univ. 

Elisabet Engdahl, Inst. för svenska 
språket, Göteborgs univ. 

Eva Engfeldt, Inst. för nordiska språk, 
Stockholms univ. 

Helena Englund, Språkkonsulterna 
Helén Ericson, Svenska institutet 
Ann-Kristin Eriksson, SAOB 
Cecilia Falk, Inst. för nordiska språk, 

Stockholms univ. 
Ullamaija Fiilin, Språkcentret, 

Helsingfors univ. 
Kristina Froelich, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 



400 Svenskans beskrivning 30 

Karl Erland Gadelii, Paris-Sorbonne 
och Göteborgs univ. 

Natalia Ganuza, Centrum för två-
språkighetsforskning, Stockholms 
univ. 

Åsa af Geijerstam, Inst. för didaktik, 
Uppsala univ. 

Gunilla Gentzel, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Charlotte Gooskens, Skandinavisk 
afdeling, Groningen Universitet 

Inga-Lill Grahn, Inst. för svenska 
språket, Göteborgs univ. 

Maria Green-Vänttinen, Inst. för 
nordiska språk och nordisk 
litteratur, Helsingfors univ. 

Christina Gullin, Svenska och littera-
turvetenskap, Högskolan Kristian-
stad 

Britt-Louise Gunnarsson, Inst. för 
nordiska språk, Uppsala univ. 

Anna Gustafsson, Språk- och littera-
turcentrum, Lunds univ. 

Anna-Lena Göransson, Humanistiska 
inst., Örebro univ. 

Eva Göransson, Språkvården, Sve-
riges Radio 

Saara Haapamäki, Svenska språket, 
Åbo Akademi 

Patrik Hadenius, Språktidningen 
Barbro Hagberg-Persson, Inst. för 

nordiska språk, Uppsala univ. 
Kristina Hagren, Institutet för språk 

och folkminnen 
Samira Hajjouji Hennius, Akademin 

för utbildning, kultur och kom-
munikation, Mälardalens högskola 

Yvonne Hallesson, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Anna Hallström, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Leena Hamberg, Inst. för nordiska 
språk och nordisk litteratur, Hel-
singfors univ. 

Fredrik Hansson, Smdi, Lunds univ. 
och Malmö högskola 

Karin Helgesson, Inst. för svenska 
språket, Göteborgs univ. 

Staffan Hellberg, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Lennart Hellspong, Inst. för svenska, 
retorik och journalistik, Södertörns 
högskola 

Gunilla Hellström, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Sofie Henricson, Inst. för nordiska 
språk och nordisk litteratur, Hel-
singfors univ. 

Henning Hilborn, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Per Holmberg, Inst. för svenska 
språket, Göteborgs univ. 

David Håkansson, Inst. för 
humaniora, Växjö univ. 

Leena Immonen, Inst. för översätt-
ningsvetenskap, Helsingfors univ. 

Gunilla Jansson, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Camilla Jauhojärvi-Koskelo, Språk-
centret, Jyväskylä univ. 

Annika Johansson, Nederländska 
avd., Inst. för nordiska språk, 
Stockholms univ. 

Charlotta Johansson, Svenska 
institutet 

Olle Josephson, Språkrådet 
Marit Julien, Språk- och litteratur-

centrum, Lunds univ. 
Karin Junefelt, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 
Hanna Järvi, Inst. för nordiska språk, 

Vasa univ. 
Eeva-Liisa Järvinen, Svenska Littera-

tursällskapet i Finland 
Linda Kahlin, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 
Anna-Malin Karlsson, Inst. för 

svenska, retorik och journalistik, 
Södertörns högskola 

Fred Karlsson, Inst. för allmän språk-
vetenskap, Helsingfors univ. 

Susanna Karlsson, Institut für Angli-
stik und Amerikanistik, Univer-
sität Potsdam 

Arto Kirri  



Svenskans beskrivning 30 401 

Jaana Kolu, Inst. för främmande 
språk och översättningsvetenskap, 
Joensuu univ. 

Merja Koskela, Inst. för kommunika-
tionsforskning, Vasa univ. 

Ulla-Britt Kotsinas, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Mikko Kuronen, Språkcentrum, 
Tammerfors tekniska univ. 

Ulrika Kvist Darnell, Inst. för kultur 
och kommunikation, Linköpings 
univ. 

Ingrid Källström, Inst. för svenska 
språket, Göteborgs univ. 

Magnus Källström, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Roger Källström, Inst. för svenska 
språket, Göteborgs univ. 

Sinikka Lahtinen, Inst. för språk, 
Jyväskylä univ. 

Mats Landqvist, Inst. för svenska, 
retorik och journalistik, Södertörns 
högskola 

Inga Larsson  
Jannika Lassus, Inst. för nordiska 

språk och nordisk litteratur, Hel-
singfors univ. 

Godelieve Laureys, Department for 
Nordic Studies, Ghent University, 
Belgien 

Per Ledin, Humanistiska inst., 
Örebro univ. 

Hanna Lehti-Eklund, Inst. för nord-
iska språk och nordisk litteratur, 
Helsingfors univ. 

Kari Leinonen, Nordiska språk, 
Tammerfors univ. 

Ingrid Lennartsson-Hokkanen, Inst. 
för nordiska språk, Stockholms 
univ. 

Björn Leonardz  
Maria Lim Falk, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 
Lena Lind Palicki, Humanistiska 

inst., Örebro univ. 
Maria Lindgren, Inst. för humaniora, 

Växjö univ. 
Caroline Lindholm, Pedagogiska 

fakulteten, Åbo Akademi 

Yvonne Lindqvist, Humanistiska inst., 
svenska språket, Örebro univ. 

Anna Lindström, Humanistiska inst., 
Örebro univ. 

Jan Lindström, Inst. för nordiska 
språk och nordisk litteratur, 
Helsingfors univ. 

Per Linell, Inst. för kultur och kom-
munikation, Linköpings univ. 

Anne-Marie Londen, Inst. för nord-
iska språk och nordisk litteratur, 
Helsingfors univ. 

Stefan Lundin, Sveriges Radio 
Peter Lundkvist, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 
Erika Lyly, Språkrådet 
Benjamin Lyngfelt, Inst. för svenska 

språket, Göteborgs univ. 
Jonas Löfström, Université Rennes 2 

Haute Bretagne, Frankrike 
Jenny Magnusson, Inst. för kultur och 

kommunikation, Linköpings univ. 
Ulrika Magnusson, Inst. för svenska 

språket, Göteborgs univ. 
Anna Malmbjer, Inst. för svenska, 

retorik och journalistik, Södertörns 
högskola 

Björn Melander, Inst. för nordiska 
språk, Uppsala univ. 

Ulla Melander Marttala, Inst. för 
nordiska språk, Uppsala univ. 

Bodil Merkel, Gymnasieskolan 
Spyken, Lund 

Karin Milles, Inst. för nordiska språk, 
Stockholms univ. 

Bodil Moberg, Imparo 
Ulla Moberg, Humanistiska inst., 

Örebro univ. 
Gunilla Molloy, Inst. för utbildnings-

vetenskap med inriktning mot 
språk och språkutveckling, Stock-
holms univ. 

Gabriella Morén, Folkuniversitetet, 
Umeå 

Sara Myrberg, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Maria Mörnsjö, Studentlitteratur 
Sofie Nathanson, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 



402 Svenskans beskrivning 30 

Jenny Nilsson, Institutet för språk och 
folkminnen, Dialektavd. 

Birgitta Norberg Brorsson, Mälardal-
ens högskola, Akademin för 
utbildning, kultur och kommuni-
kation 

Andreas Nord, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Bengt Nordberg, Inst. för nordiska 
språk, Uppsala univ. 

Mikael Nordenfors, Inst. för svenska 
språket, Göteborgs univ. 

Pia Nordin, Inst. för nordiska språk, 
Stockholms univ. 

Marianne Nordman, Inst. för nord-
iska språk, Vasa univ. 

Lene Nordrum, Engelska inst., Göte-
borgs univ. 

Kerstin Norén, Karlstads univ. 
Roger Nyborg, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 
Catharina Nyström Höög, Inst. för 

nordiska språk, Uppsala univ. 
Claes Ohlsson, GRI, Handelshög-

skolan vid Göteborgs univ. 
Eva Olovsson, Språkrådet 
Vuokko Onkamo-Kirri 
Cajsa Ottesjö, Inst. för lingvistik, 

Göteborgs univ. 
Marika Paavilainen, Svenska 

litteratursällskapet i Finland 
Hanna Packalén, Svenska byrån, Fin-

lands riksdag 
Anne Palmér, Inst. för nordiska 

språk, Uppsala univ. 
Berit Peltonen, Helsingfors handels-

högskola 
Catarina Persson, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 
Gunilla Persson, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 
Anja Peterson, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 
Jonatan Pettersson, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 
Olof Pettersson, Inst. för nordiska 

språk, Stockholms univ. 

Grażyna Pietrzak-Porwisz, Inst. för 
svenska språket och litteraturen, 
Jagellonska universitetet, Kraków 

Nina Pilke, Inst. för nordiska språk, 
Vasa univ. 

Jaana Puskala, Språktjänsten 
Viveca Rabb, Svenska språket, Åbo 

Akademi 
Henrik Rahm, Språk- och litteratur-

centrum, Lunds univ. 
Kari Raunio, Finlands riksdag 
Gudrun Rawoens, Vakgroep Scandi-

navistiek en Noord-Europakunde, 
Universiteit Gent 

Martin Ringmar, Språk- och littera-
turcentrum, Lunds univ. 

Heidi Rontu, Språkcentret, Tekniska 
högskolan i Helsingfors 

Jenny Rosén, Inst. för humaniora och 
språk, Högskolan Dalarna 

Katarina Rosén, Centrum för arbete 
och studier 

Håkan Rosenqvist, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Paula Rossi, Nordisk filologi, Uleå-
borgs univ. 

Lisa Rudebeck, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Krister Schönström, Inst. för nordiska 
språk och Inst. för lingvistik, 
Stockholms univ. 

Kristina Schött, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Beatrice Silén, Inst. för nordiska 
språk och nordisk litteratur, 
Helsingfors univ. 

Pia Simper-Allen, Inst. för nordiska 
språk och Inst. för lingvistik, 
Stockholms univ. 

Ulrika Sjöberg, Institutet för språk 
och folkminnen 

Maria Sjödin, Norstedts Akademiska 
Förlag 

Astrid Skoglund, Inst. för humaniora, 
Växjö univ. 

Kajsa Sköldvall, Inst. för svenska, 
retorik och journalistik, Södertörns 
högskola 



Svenskans beskrivning 30 403 

Marita Standár, Folkuniversitetet, 
Umeå 

Hans Strand, Inst. för nordiska språk, 
Stockholms univ. 

Ulla Stroh-Wollin, Inst. för nordiska 
språk, Uppsala univ. 

Elżbieta Strzelecka, Inst. för humani-
ora, Mittuniversitetet 

Siv Strömquist, Inst. för nordiska 
språk, Uppsala univ. 

Gunlög Sundberg, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Eva Sundgren, Avd. för utbildning, 
kultur och kommunikation, 
Mälardalens högskola 

Marketta Sundman, Nordisk filologi, 
Åbo univ. 

Margareta Svahn, Institutet för språk 
och folkminnen, Dialektavd. 

Jan Svanlund, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Jan Svensson, Språk- och litteratur-
centrum, Lunds univ. 

Lisa Södergård, Svenska litteratur-
sällskapet i Finland 

Pirjo Söderholm, Svenska språket, 
Joensuu univ. 

Hedda Söderlundh, Inst. för nordiska 
språk, Uppsala univ. 

Berit Söderman, Inst. för nordiska 
språk, Uppsala univ. 

Marie Sörlin, Högskolan för lärande 
och kommunikation i Jönköping 

Saija Tamminen-Parre, Inst. för 
nordiska språk och nordisk 
litteratur, Helsingfors univ. 

Marika Tandefelt, Svenska handels-
högskolans center för språk och 
affärskommunikation 

Kerstin Thelander, Inst. för nordiska 
språk, Uppsala univ. 

Mats Thelander, Inst. för nordiska 
språk, Uppsala univ. 

Eva Thelin, Institutet för språk och 
folkminnen 

Bosse Thorén, Inst. för humaniora 
och språk, Högskolan Dalarna 

Eva Thorén, Regeringskansliet 

Jessica Thorsell, Institutet för språk 
och folkminnen 

Camilla Thurén, Språk- och littera-
turcentrum, Lunds univ. 

Elisabet Tiselius, Centrum för två-
språkighetsforskning och Tolk- 
och översättarinstitutet, Stock-
holms univ. 

Catharina Tjernberg, Inst. för nord-
iska språk, Stockholms univ. 

Ingela Tykesson-Bergman, Inst. för 
svenska, retorik och journalistik, 
Södertörns högskola 

Sandra Uitto, Svenskämnet, Åbo 
Akademi 

Sara Van Meerbergen, Nederländska 
avd., Inst. för nordiska språk, 
Stockholms univ. 

Orla Vigsø, Humanistiska inst., 
Örebro univ. 

Gun-Viol Vik-Tuovinen, Inst. för 
nordiska språk, Vasa univ. 

Anna Vogel, Inst. för nordiska språk, 
Stockholms univ. 

Christina Waern, Malmö högskola 
Bo-A. Wendt, Språk- och litteratur-

centrum, Lunds univ. 
Anna Westerberg, Institutet för språk 

och folkminnen, Dialektavd. 
Camilla Wide, Inst. för nordiska 

språk och nordisk litteratur, 
Helsingfors univ. 

Jenny Wiksten Folkeryd, Inst. för 
didaktik, Uppsala univ. 

Karolina Wirdenäs, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 

Monika Wirkkala, Svenska institutet 
Lars Wollin 
Daroon Yassin, Humanistiska inst., 

Örebro univ. 
Anne-Maj Åberg, Svenska litteratur-

sällskapet i Finland och Nordisk 
filologi, Åbo univ. 

Håkan Åbrink, Humanistiska inst., 
Örebro univ. 

Jenny Öqvist, Institutet för språk och 
folkminnen, Dialektavd. 

Urban Östberg, Inst. för nordiska 
språk, Stockholms univ. 


	omslag_svebe30_century
	SveBe_8255875_inlaga.pdf
	Inledning
	Projektet SUF
	Begreppet native speaker och ungdomar i dagens flerspråkiga storstadsmiljöer
	Native speaker-begreppet och ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer

	Är den svenska som talas i flerspråkiga storstadsmiljöer en ny varietet av språket?
	Fonetiska/fonologiska drag
	Lexikogrammatiska drag i Malmö 
	Variation i användning av reflexiva och personliga pronomen
	Variation i ordföljd
	Perceptioner av variation inom Stockholm

	Diskussion
	Slutsatser
	Språkvetenskapens tidigaste konferensserier
	Nordiska filologmötet och andra tidiga nordiska möten
	Uppkomsten av Svenskans beskrivning
	Konferensplatser och -tider
	Konferensens namn
	Deltagare och föredrag
	Förhandlingarna (mötesvolymerna)
	Teman och praktiska innovationer
	Innehållslig utveckling
	Kronologisk resumé

	Diskussion
	Inledning
	Teoretiska utgångspunkter 
	Material och metod
	Analys
	Sammanfattande diskussion
	Inledning
	Läroboken 
	Klassrumsverksamheten
	Sammanfattning och diskussion 
	Indledning
	Stød
	Ordaccenter
	Spørgsmål

	Eksperiment
	Resultater
	Sprogforståelse
	Stød
	Ordaccenter

	Konklusioner og diskussion
	Inledning
	Analyskategorier
	Nordistiska avhandlingar på 1970-talet
	Lingvistiska avhandlingar på 1970-talet
	Tendenser och slutsatser
	Avslutning
	Inledning
	Tidigare forskning om bilden av arbetsgivaren i platsannonsen
	Teoretiska utgångspunkter, material och metod
	Arbetsgivarinformationen i platsannonsen
	Sammanfattning och diskussion
	Inledning
	Material och metod
	Statistisk översikt 
	Citatmarkörer med verb & att
	Att i verblösa citatmarkörer
	Et(tä) (’att’) i finsk citatkontext
	Sammanfattning
	Inledning
	Genrepedagogik i teori: nyretorik och Sydneyskolan
	Genrepedagogik i praktik: Britta och Cecilia
	Begrepp för analys
	Texttypologi
	Textsamtal
	Textkedja
	Kritiska slutsatser
	Inledning
	Hypotes och prediktion
	Material
	Fundamentet i fornsvenska
	Ledföljden i mittfältet
	Slutsats
	Sammanfattning och diskussion
	Inledning
	Bakgrund och syfte
	Material: deltagare
	Material: inspelningarna
	Instruerande sekvenser om dokumentationen
	Analys
	Redskap vid övergång till huvudaktivitet
	Redskap vid topikutveckling
	Avslutning
	Inledning
	Val av form
	Substantivfraser med svagt referentiell betydelse
	Substantivfraser med definit betydelse
	Substantivfraser med indefinit betydelse
	Substantivfraser med possessiv- och genitivattribut
	Substantivfraser med dubbel bestämdhet

	Om motiveringarna
	Om sambandet mellan val av form och motiveringarna
	Till slut
	Bakgrund
	Satsintonationen i rikssvenska
	Satsintonationen i finska
	Satsintonationen i finlandssvenska
	Prosodin i frågeordsfrågor i finlandssvenska
	Sammanfattning
	Inledning 
	Material
	Syntaktisk och morfologisk transfer
	Lexikal transfer
	Lexikal transfer och färdighetsnivå
	Sammanfattning och diskussion
	Introduktion
	Den redaktionella peritexten 
	Omslagen och eventuella förord
	Källtexten
	Den amerikanska översättningen
	Den svenska översättningen

	Inledning
	Annanföranlett medgivande 
	Självinitierat medgivande
	Inre dialogicitet
	Konstruktionsliknande egenskaper
	Sammanfattning
	Inledning
	Argumentkonstruktioner enligt Goldberg
	Argumentstruktur enligt Sign-Based Construction Grammar
	Jämförelse
	Nollinstansiering
	Avslutande reflexioner
	Inledning
	Grammatisk metafor och semantiskt motiverad lexikogrammatik – definition av grammatisk metafor
	Grammatisk metafor i funktionell grammatik – språkets utveckling och språkutveckling
	Lexikal och grammatisk metafor
	Svårbestämd betydelse: grammatisk metafor kontra avledning
	Grammatisk metafor, abstraktion och ”sammanfattningsord”
	Grammatisk metafor är graduellt
	Grammatisk metafor är delvis språkberoende
	Sammanfattande diskussion
	Inledning
	Metaspråk och språkhygieniska debatter
	Vad ska hennes heta?
	Metaspråk som subversiv handling
	Inledning
	Intonationsfonologin i centralsvenska
	Postfokala områden, en typologi
	Platå eller extrametriskt område
	Områden med höjd baslinje

	Postfokala områden utan accenter 
	Frasfinala stigningar
	Avslutning
	Inledning
	Dialektologi och sociodialektologi 
	Samtalsanalytisk metod
	Återanvändning
	Intra-individuell variation vid återanvändning i DUV-materialet
	Vad samtalsanalysen kan göra för dialektologin
	Inledning
	Tidigare forskning om negationens placering
	Material
	Negationen i svenskan och finskan
	Analys 
	Sammanfattning och diskussion
	Inledning
	Resonemang och förberett tal i två muntliga kulturer
	Bildning och färdigheter på OP
	Dialogiskt meningsskapande på FP/HV
	Olika förutsättningar inför det nationella provet
	Dialog och monolog för språkutvecklingens skull
	Syfte, teoretisk bakgrund och material
	Visuell perception som måldomän
	Visuell perception som källdomän
	Metaforen att förstå är att se
	Metaforen att uppmärksamma är att se

	Sammanfattning
	Inledning
	Material och syfte
	Genusmarkörer i ordböcker
	Att uttrycka kön
	Han och hon i samma exempelmening
	Han och hon i olika exempelmeningar i anknytning till samma ekvivalent
	Han och hon i olika exempelmeningar i anknytning till olika betydelser
	Språkliga könsstereotypier
	Slutord
	Inledning
	Bakgrund
	Ny enkät 2008
	Tidningsmaterial
	Bloggar
	Kan det vara värre än värst?
	Varför används ett ord som värsta som förstärkningsord?
	Grammatikaliseringsprocess?
	Vad händer nu med värsta?
	Inledning
	Tidigare forskning
	Mönster för konflikter i samtal
	Material och avgränsningar
	Kontext, placering, form och funktion
	Avslutning
	Inledning
	Tidigare studier
	Material
	Nordiska språk eller engelska i Norden
	”Kommunikationen mellan nordbor bör ske på norska, danska eller svenska”
	Kön
	Utbildning
	Livsstil

	”Det är helt i sin ordning och bara till en fördel att den internordiska kommunikationen sker på engelska”
	Kön
	Utbildning
	Livsstil

	Sammanfattning
	Inledning
	”Lång och kort vokal” ur ett undervisningsperspektiv
	Forskning kring konsonantlängdens roll för prosodisk kategorisering
	Slutdiskussion
	Gatusmart kommunikation
	Klistermärkets historia
	Klistermärkets medialitet
	Klistermärkets retoriska situation
	Sverige 2008: högerradikala grupper
	Sverige 2008: antifascisterna
	Klistermärkets retoriska funktion(er)
	Inledning 
	Områdesöversikt 
	Teoretiska utgångspunkter 
	Material 
	Metod
	Den kognitiva analysen
	Diskursanalysen

	Resultat
	Termer i texter om omsorg
	Synen på auktoriteter

	Sammanfattning och diskussion
	Inledning
	Teorier om grammatikinlärning
	Material och metod
	Pedagogiska regler om svenskans ordföljd
	Analys
	Diskussion
	Den perfekta svenskan
	Teatersvenskan som figuration 
	En röst för det moderna 
	Utbildningen i teatersvenska
	Berättelserna 
	Slutord
	Inledning
	Material
	Stockholmska dialektdrag i materialet
	Användningen av stockholmska dialektdrag i materialet
	Avslutning

	omslag_svebe30_century


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




